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Περίληψη 

Μία από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης είναι ο έλεγχος, ήτοι η σύγκριση των 

πραγματικών και προγραμματισμένων αποτελεσμάτων με στόχο τη διόρθωση προβληματικών 

περιοχών επίδοσης και τον εκ νέου σχεδιασμό της δράσης του οργανισμού. Ο έλεγχος είναι 

σημαντικός είτε πρόκειται για ιδιωτικούς, κατά κανόνα κερδοσκοπικούς, οργανισμούς είτε 

πρόκειται για δημόσιους οργανισμούς που, εξορισμού, έχουν διαφορετικές επιδιώξεις. Πάρα τις 

προφανείς διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους οργανισμών, πρόσφατα σκάνδαλα τόσο εκτός 

όσο και εντός Ελλάδας καθιστούν εμφανές ότι τα συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού 

ελέγχου εξακολουθούν να υπολείπονται της πλήρους επίτευξης των στόχων τους. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου σε μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στοχεύει στη σύνθεση του σχετικού θεωρητικού υπόβαθρου, 

τη σύνοψη υφιστάμενων εμπειρικών ευρημάτων και την παροχή πρόσθετων εμπειρικών 

αποδείξεων, μέσω μελετών περίπτωσης, επί των ζητημάτων εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παρακίνηση για την ενασχόληση με το εν 

λόγω ζήτημα εδράζεται αφενός στην έλλειψη εκτενούς σχετικής έρευνας για τον εσωτερικό 

έλεγχο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και, ειδικότερα, σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης που λειτουργούν στην Ελλάδα, αφετέρου στην ανάδειξη των πρόσφατων 

οικονομικών σκανδάλων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν, τελικώς, τη 

δικαστική οδό και οδήγησαν σε καταδικαστικές αποφάσεις.  

Η διερεύνηση του ζητήματος καθιστά εμφανές ότι ο εσωτερικός έλεγχος στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα πάσχει από σημαντικές δομικές αδυναμίες 

μεταξύ των οποίων η περιορισμένη ανεξαρτησία και η αμφισβητήσιμη πολυπλοκότητα των 

μέτρων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εκτέλεσης της εν λόγω λειτουργίας. Η αντιμετώπιση 

των εν λόγω αδυναμιών αναμένεται να επιτρέψει την εμφάνιση των οφελών του εσωτερικού 

ελέγχου σε επίπεδο τόσο οργανισμού όσο και πολιτείας. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η 

περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος με στόχο την αποτύπωση των σχετικών υστερήσεων και 

την παροχή προτάσεων αντιμετώπισής τους. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

1.1. Εισαγωγικά 

Στο τρέχον κεφάλαιο περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, οι ερευνητικοί στόχοι 

της και τα οφέλη που αναμένονται από την ενασχόληση με το υπό εξέταση ζήτημα.  

1.2. Αντικείμενο  

Μία από τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης είναι ο έλεγχος που, εν συντομία, 

συνίσταται στη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων έναντι των αναμενόμενων / 

προγραμματισμένων με στόχο τη διόρθωση προβληματικών περιοχών επίδοσης και το σχεδιασμό 

εκ νέου των λειτουργιών / συστημάτων του οργανισμού. Παρά την προφανή σημασία, όμως, του 

ελέγχου για το σύνολο ενός οργανισμού, «φαίνεται ότι οι επιφορτισμένοι με την εν λόγω 

λειτουργία δε αντιλαμβάνονται πλήρως τη χρησιμότητά του» (Thomson, 2015). Ο έλεγχος 

μπορεί να είναι εξωτερικός ή εσωτερικός στην περίπτωση που πραγματοποιείται από φορείς 

εκτός ή εντός του οργανισμού, αντίστοιχα. Εκτός της διοικητικής υφής του ως λειτουργία, ο 

έλεγχος διασφαλίζει, επίσης, την εγκαθίδρυση πρωτοκόλλων, την πρόληψη απάτης, το 

διαχωρισμό καθηκόντων, την οργάνωση της πληροφόρησης και τον περιορισμό σφαλμάτων / 

αστοχιών (AICPA1, 2014). 

Μία από τις διακρίσεις των οργανισμών που συχνά αναφέρονται στη σχετική 

βιβλιογραφία, αφορά στο διαχωρισμό σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς. Παρά τις 

όποιες μεταξύ τους ομοιότητες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους δύο τύπους 

οργανισμών, κυρίως σε επίπεδο αντικειμενικών στόχων / επιδιώξεων. Αντίθετα, πρόσφατα 

σκάνδαλα απάτης / κακοδιαχείρισης, τόσο εκτός όσο και εντός Ελλάδας, όπως αυτά στη Lehman 

Brothers, την Ασπίς Πρόνοια και το Δήμο Θεσσαλονίκης, καθιστούν εμφανές ότι τα συστήματα 

εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου εξακολουθούν να υπολείπονται της πλήρους επίτευξης των 

στόχων τους. Η παρούσα εργασία ασχολείται με το αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή 

                                                 
1 American Institute of Certified Public Accountants 
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του είδους του ελέγχου που πρέπει να προηγείται, ως δικλείδα ασφαλείας, του εξωτερικού σε μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς.  

1.3. Σκοπός 

Αναλυτικότερα, η εργασία στοχεύει: α) να αναπτύξει, σε θεωρητικό επίπεδο, συνοπτικά 

το περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου με επικέντρωση στο σχετικό περιεχόμενο, τη 

χρησιμότητα και τη μεθοδολογία αναφορικά με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, β) να 

συνοψίσει υφιστάμενα εμπειρικά ευρήματα ερευνών με αντικείμενο τον εσωτερικό έλεγχο και γ) 

να παράσχει εμπειρικές αποδείξεις, μέσω μελετών περίπτωσης (case studies) επί των ζητημάτων 

εφαρμογής συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην Ελλάδα 

και, πιο συγκεκριμένα, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

1.4. Χρησιμότητα 

Η βασική παρακίνηση για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας προκύπτει αφενός από το 

πρόσφατο σκάνδαλο υπεξαίρεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης που σύμφωνα με κάποιες πηγές, πχ 

Χρήστου (2013), «κόστισε» στους δημότες της πόλης και το Κράτος περί τα 18 εκ ευρώ. 

Αναλογιζόμενοι την οικονομική κατάσταση της χώρας από το 2010 κι έπειτα, γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι η ανάπτυξη συστημάτων που, ιδανικά, θα έχουν τη δυνατότητα αν αποτρέψουν 

τέτοια φαινόμενα είναι ιδιαίτερα αναγκαία. Επιπρόσθετα, το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου 

έχει διερευνηθεί εκτενώς σε επίπεδο κερδοσκοπικών οργανισμών χωρίς, όμως, να ισχύει το ίδιο 

για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η παρούσα εργασία αναμένεται να 

προσφέρει αξιοποιήσιμα συμπεράσματα, άρα να συμβάλλει στη διαμόρφωση κατάλληλου 

πλαισίου, σχετικά με την εγκαθίδρυση αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της 

εργασίας, αν και επικεντρώνονται σε συγκεκριμένο τύπο μη κερδοσκοπικών οργανισμών, θα 

μπορούσαν να επεκταθούν σε όλους τους τύπους μη κερδοσκοπικών οργανισμών λαμβάνοντας 

υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες. Κατά συνέπεια, οι ωφελούμενοι από την παρούσα εργασία 

δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Κεφάλαιο 2. Εννοιολογικά Ζητήματα  

2.1. Εισαγωγικά 

 

Το παρόν κεφάλαιο συνιστά την ανασκόπηση του υπό εξέταση ζητήματος σε θεωρητικό 

και εμπειρικό επίπεδο και αποτελείται από 3 βασικές ενότητες. Αρχικά, επιχειρείται μία σύντομη 

θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος του εσωτερικού ελέγχου. Η εν λόγω ενότητα συνίσταται 

στην αποσαφήνιση εννοιολογικών ζητημάτων, την εξέταση του ζητήματος από ιστορική άποψη, 

(ιστορική αναδρομή), την περιγραφή των κατηγοριών και του περιεχομένου του εσωτερικού 

ελέγχου και την αναφορά στη χρησιμότητα του. Ακολούθως, το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 

αναλυτικότερη εξέταση του ζητήματος του εσωτερικού ελέγχου σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται, αρχικά, το εννοιολογικό περιεχόμενο του 

όρου «μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί» και, ακολούθως, αναλύονται οι λόγοι, μεταξύ των οποίων 

η διαφορές κερδοσκοπικών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, για τους οποίους ο εσωτερικός 

κρίνεται χρήσιμος στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η 

μεθοδολογία (μέτρα και πλαίσιο) της διενέργειας εσωτερικού ελέγχου σε μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς σύμφωνα με διάφορα υποδείγματα που κατά καιρούς έχουν προταθεί. Η εν λόγω 

ενότητα ολοκληρώνεται με μία σύντομη αναφορά στο ΔΠΑΟΕ - 1002. Η τρίτη ενότητα του 

κεφαλαίου συνίσταται στην σύντομη παρουσίαση υφιστάμενων εμπειρικών ερευνών που 

αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο και την περίληψη των βασικότερων ευρημάτων τους. 

2.2. Εσωτερικός Έλεγχος 

Εννοιολογικά Ζητήματα 

Ο όρος εσωτερικός έλεγχος αποδίδεται εννοιολογικά με δύο πτυχές. Πρώτον, το 

υποκείμενο (ο «ελέγχων») αναφέρεται στο ποιος  πραγματοποιεί τον έλεγχο. Δεύτερο, το 

                                                 
2 Διεθνές Πρότυπο Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου - 100 
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αντικείμενο του ελέγχου αναφέρεται στο περιεχόμενο αυτού ή, πιο απλά, στο «τί» ελέγχεται. 

Κατά τον Τσακλάγκανο (2000, σελ.8), ο εσωτερικός έλεγχος είναι η διαδικασία που  ασχολείται 

με  

 Την ανίχνευση ενδεχόμενων επικίνδυνων ελλείψεων 

 Τον εντοπισμό σημείων που προσφέρουν δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης  

 Την εξουδετέρωση σπαταλών και περιορισμού δαπανών 

 Τη διαπίστωση της ανταπόκρισης προς τα προκαθορισμένα πρότυπα παραγωγής 

 Την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων συστημάτων ελέγχου 

 Την εξασφάλιση της προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας και των εργασιακών 

μεθόδων προς τον επιδιωκόμενο στόχο 

 Τον έλεγχο των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας και των στόχων τους 

 Τη μελέτη νέων ιδεών, δυνατοτήτων ανάπτυξης και τύποι τεχνικού εξοπλισμού” (σελ.8). 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου (Institute of Internal Auditing) ορίζει τον  εσωτερικό 

έλεγχο ως την “ανεξάρτητη δραστηριότητα αντικειμενικής διασφάλισης και συμβουλευτικής που 

είναι σχεδιασμένη να προσθέσει αξία στις και να βελτιώσει τις λειτουργίες ενός οργανισμού 

βοηθώντας τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του μέσω της εισαγωγής 

μίας συστηματικής και πειθαρχημένης προσέγγισης για την αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνου, του ελέγχου και της  διακυβέρνησης”3. 

Ιστορική Αναδρομή στον Εσωτερικό Έλεγχο 

Ο εσωτερικός έλεγχος υφίσταται, με τη σημερινή μορφή του, για πάνω από μισό αιώνα. 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το έτος ίδρυσης του Ινστιτούτου Εσωτερικού Ελέγχου, 1941, 

ως έναρξης της “ζωής” του εσωτερικού ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες αναφορές που 

συντείνουν στο γεγονός ότι λειτουργίες που προσομοιάζουν εκτενώς στον εσωτερικό έλεγχο 

υπήρχαν και πριν την παραπάνω ημερομηνία. 

                                                 
3 http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/ippf/definition-of-internal-
auditing/?search%C2%BCdefinition 
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Σύμφωνα με τους Νεγκάκη και Ταχυνάκη (2013), ο έλεγχος, ως διαδικασία, εντοπίζεται 

ακόμα και στο 3.000, χρονολογία για την οποία υπάρχουν γραπτές αναφορές από τους Νινευίτες 

της αρχαίας Βαβυλώνας. 

Ο Salehi (2007) αναφέρει μάλιστα ότι στα μέσα της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται 

μερική μετατόπιση του φόρτου εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών προς την αξιολόγηση των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Πιο απλά, αντί να ελέγχουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί ελεγκτές την 

ορθότητα των λογιστικών δεδομένων, στρέφονται μερικώς στον έλεγχο της ορθότητας του 

εσωτερικού συστήματος ελέγχου.  

Οι Boynton και Johnson (2006) επισημαίνουν ότι τα σύγχρονα σκάνδαλα λογιστικής 

απάτης (Worldcom, Enron κλπ) έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο την ικανότητα όσο και την 

πρόθεση του εξωτερικού ελέγχου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης. Στα 

πλαίσια αντιμετώπισης τέτοιου είδους καταστάσεων πολλές χώρες έχουν θεσμοθετήσει 

αυστηρούς κανονισμούς όπως για παράδειγμα η Πράξη Sarbanes-Oxley στις ΗΠΑ μετά το 

σκάνδαλο της Enron και η αναφορά Ramsay στην Αυστραλία μετά το σκάνδαλο της HIH 

Insurance. 

Οι Porter κ.ά. (2005) αναφέρουν για την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, ότι, εκτός 

του πρωτοφανούς, για την εποχή, μεγέθους των επιχειρήσεων, η απουσία ουσιαστικών κανόνων 

αγοράς κατέστησε το φαινόμενο της εταιρικής αποτυχίας πολύ συχνό. Αυτό σήμαινε απώλεια 

κεφαλαίων για τους απροστάτευτους επενδυτές και, φυσιολογικά, δημιούργησε την ανάγκη 

μέτρων προστασίας του επενδυτικού κοινού. Αναφορικά με τη νεότερη εποχή του ελέγχου, το 

ορόσημό της ήταν το κραχ του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης το 1929 και η συνεπακόλουθη 

κρίση. Αφενός η απώλεια πίστης στην πληροφόρηση που δημοσιοποιούσαν οι επιχειρήσεις, 

αφετέρου το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθός τους κατέστησαν ακόμα πιο αναγκαίο τον έλεγχο της 

χρηματοοικονομικής και όχι μόνο πληροφόρησης προς το κοινό. Η αποκορύφωση της 

ικανοποίησης των νέων αναγκών ήταν η θέσπιση του υποχρεωτικού ελέγχου της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (το 1943) και το Νόμο περί 

Εταιριών στο Ηνωμένο Βασίλειο (το 1948). Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα παρατηρείται, 

εκτός από τη συνέχιση της αύξησης του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των επιχειρήσεων, η 

εμφάνιση νέων επενδυτικών αγαθών και μέσων χρηματοδότησης που καθιστά ακόμα πιο 

σημαντική την αληθή εμφάνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Η νέα 
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αυτή πρακτική ευνοήθηκε ιδιαιτέρως από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων είχε προχωρήσει ήδη στην μηχανογραφημένη καταγραφή των συναλλαγών με 

αποτέλεσμα να είναι σαφώς πιο εύκολο για τους εξωτερικούς ελεγκτές να ελέγχουν τόσο τις 

συναλλαγές όσο και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Στη σύγχρονη εποχή, ήτοι από το 1990 

έως και σήμερα, ο παράγοντας που ευθύνεται περισσότερο, ίσως, από οποιονδήποτε άλλο για τη 

μεταβολή των χαρακτηριστικών του ελέγχου είναι η ανάπτυξη των οικονομικών διεθνώς και η 

μεταξύ τους σύνδεση (παγκοσμιοποίηση). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, αυτό που χαρακτηρίζει 

πλέον τον εξωτερικό έλεγχο είναι η εκτίμηση του κινδύνου (οποιασδήποτε φύσης) και η 

ενσωμάτωσή του στον έλεγχο. Οι προαναφερθέντες συγγραφείς παρατηρούν, επίσης, την όξυνση 

του φαινομένου της λογιστικής απάτης και των συνεπακόλουθων επιπτώσεών του (οικονομικές 

ζημίες, απώλεια εμπιστοσύνης, αναγκαιότητα σχεδιασμού νέων ελεγκτικών μηχανισμών) και την 

βαρύτητα που (πρέπει να) δίνεται σε αυτό από τον εξωτερικό έλεγχο τόσο σε επίπεδο πρακτικής 

όσο και σε επίπεδο θεσμοθέτησης. 

Σύμφωνα με τους Leung κ.ά. (2004), τα καθήκοντα του ελεγκτή εκείνη την εποχή ήταν: 

α) ανίχνευση απάτης, β) ανίχνευση τεχνικών λαθών και γ) ανίχνευση λαθών αρχής. Προκύπτει, 

λοιπόν, ότι αναφορικά με τη λογιστική απάτη, τα καθήκοντα των ελεγκτών, τουλάχιστον βασικά, 

δε διέφεραν από τα αντίστοιχα καθήκοντα των σημερινών ελεγκτών.  

Ο Gupta (2003) υποστηρίζει ότι η “ζωή” του εσωτερικού ελέγχου ξεκινάει ταυτόχρονα με 

την έναρξη επίσημων και σημαντικών συναλλαγών, ειδικότερα κρατικών. Όπως αναφέρει, 

ενδείξεις εσωτερικού ελέγχου μπορούν να εντοπιστούν ακόμα και 5.000 π.χ. και αφορούν, 

κυρίως, τη συλλογή φορολογικών εσόδων. Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις των πολιτισμένων 

επικρατειών είχαν θεσπίσει ένα σύστημα συλλογής φόρων το οποίο αποτελούνταν από ελέγχους 

και ελέγχους των ελέγχων (counterchecks). Αυτά τα συστήματα ήταν σχεδιασμένα, κυρίως, να 

ελαχιστοποιούν τα λάθη και να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία από ανήθικους 

φοροεισπράκτορες. 

Συνοπτικά, ο Τσακλάγκανος (2000) αναφέρει τις παρακάτω περιπτώσεις ως πρώιμες 

αποδείξεις ύπαρξης ελέγχου  

 Αίγυπτος: οι “επιστάτες” για τα σιτηρά που ήταν αντικείμενο φορολόγησης από τους 

Φαραώ 
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 Αθήνα: το Συνέδριο των Λογιστών ως θεσμός για την επιτήρηση των Οικονομικών του 

Κράτους, οι “Εύθυνοι” που μαζί με τους “Λογιστές” έλεγχαν του  “Λογαριασμούς 

Διαχειρίσεως” των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια αξιώματα 

 Υπόλοιπη Ελλάδα: επιφορτισμένοι με ελεγκτικές αρμοδιότητες ήταν οι “Εξεταστές”, οι 

“Συνήγοροι”, οι “Δοκιμαστήριοι”, οι “Αρχήσκοποι”, οι “Κάτοπτοι” και οι “Απόλογοι” 

 Ρώμη: οι “Ύπατοι”, οι “Κήνσορες”, οι “Τιμητές” και οι “Ταμίες” ήταν υποχρεωμένοι να 

υποβάλουν εκθέσεις στη Σύγκλητο για τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος 

 Ιταλία: κατά την περίοδο της Αναγέννησης η πόλη της Πίζας είναι τον επίσημο ελεγκτή 

της 

Η αύξηση των συναλλαγών και της πολυπλοκότητάς τους ευθύνεται, κατά τον Davies 

(1999), για τη μερική μεταβολή του περιεχόμενου εργασιών των ελεγκτών. Έτσι ενώ οι ελεγκτές 

μέχρι τότε έλεγχαν και πιστοποιούσαν την αλήθεια συναλλαγών, πλέον είναι “αναγκασμένοι” να 

επαφίενται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων (υπενθυμίζεται 

ότι η χρονική περίοδος στην οποία αναφερόμαστε στο τρέχον σημείο είναι εκείνη κατά την οποία 

ο εσωτερικός έλεγχος λαμβάνει επίσημη μορφή με την ίδρυση του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών το 1941). 

Παρά τις παραπάνω πρώιμες ενδείξεις ή “παραλλαγές” του ελέγχου, η ελεγκτική ως 

επίσημη πρακτική φαίνεται ότι εγκαθιδρύθηκε ταυτόχρονα με τη βιομηχανική επανάσταση (στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως) στα δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα 

(Gill and Cosserat, 1996). Τα καθήκοντα του ελεγκτή εκείνης της εποχής προσδιορίζονταν εν 

πολλοίς από τις δικαστικές αποφάσεις για τις περιπτώσεις λογιστικής απάτης. Πιο απλά, δεν 

υπήρχε κάποιο τυποποιημένο κείμενο για το “τί” και το “πώς” του ελέγχου. 

Ο Irish (1966) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως “έλεγχο που πραγματοποιείται από 

κάποιον εργαζόμενο του οργανισμού”. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο ορισμός δεν έχει πολλά 

κοινά σημεία με αυτούς που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, εστιάζει στη διαδικασία 

ελέγχου “εκ των έσω”. Βάσει αυτού του ορισμού, ο προαναφερθείς συγγραφέας αναφέρει ότι 

τέτοιου είδους έλεγχοι εντοπίζονται στην Αγγλία ακόμα και κατά τα μέσα του 11ου αιώνα μ.χ. 

σε εταιρικές αναφορές. 
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Ως προς τα σώματα-όργανα εξωτερικών ελεγκτών, μερικά από τα σημαντικότερα διεθνώς 

το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αυστραλίας, το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της 

Αγγλίας και Ουαλίας, η Ένωση Ορκωτών Λογιστών ΗΠΑ, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών 

Λογιστών κλπ. Στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο οι εξωτερικοί ελεγκτές εκπροσωπούνται 

συλλογικά από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣΟΕΛ). Σύμφωνα με τον 

Τσακλάγκανο (2000), η πρώτη νομοθετική παρέμβαση για την ίδρυση οργανωμένου σώματος 

ελεγκτών εντοπίζεται στο Νόμο 5076/1931 αλλά η ουσιαστική υλοποίηση έγινε πραγματικότητα 

με το Νομοθετικό Διάταγμα 3329/1955 με το οποίο ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (νυν 

ΣΟΕΛ). Σημειώνεται ότι, σήμερα, υπάρχουν, επίσης, ελεγκτικές εταιρίες που, εκτός του ΣΟΕΛ, 

παρέχουν ελεγκτικές υπηρεσίες (απασχολούν, επίσης, ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές) 

Στη σύγχρονη εποχή (μετά το μισό του 20ου αιώνα, δηλαδή) μπορούμε να εντοπίσουμε 

τις παρακάτω ημερομηνίες σταθμού του εσωτερικού ελέγχου 

 1987: Ιδρύεται η επιτροπή Tradeway, προπομπός της COSO (βλ. παρακάτω) 

 1992: Ιδρύεται η Επιτροπή Χορηγούντων Οργανισμών της Επιτροπής Treadway 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 

υποστηριζόμενοι από πέντε ιδιωτικούς φορείς στις ΗΠΑ4  

 1992: Η επιτροπή Cadbury (Ηνωμένο Βασίλειο) συντάσσει τον ομώνυμο κώδικα 

(Cadbury Code) περί εσωτερικού ελέγχου 

 1998: Η αναφορά Rutteman (Ηνωμένο Βασίλειο) για τον εσωτερικό έλεγχο της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης επεκτείνει την υποδείξεις του κώδικα Cadbury 

 2002: Ψηφίζεται η πράξη Sarbanes-Oxley (ΗΠΑ) 

 2003: Η αναφορά Smith (ΗΠΑ) παρέχει διευκρινίσεις για τις επιτροπές εσωτερικού 

ελέγχου 

Στην Ελλάδα, η πρώτη αναφορά σε υποχρέωση εσωτερικού ελέγχου παρέχεται από το 

Νόμο 2396/96 σύμφωνα με τον οποίο οι εισηγμένες εταιρίες είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τονίζει, με το έγγραφο 

9150/11.12.98, την αναγκαιότητα εξασφάλισης αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού 

                                                 
4   Το Ινστιτούτο Διοικητικής Λογιστικής (Institute of Management Accountants), την Αμερικανική Ένωση 
Λογιστικής (American Accounting Association), το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American 
Institute of Certified Public Accountants), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors) και 
τη Διεθνή Οικονομικών Στελεχών (Financial Executives International). 
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ελέγχου. Η υποχρεωτικότητα κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού (Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας) εδράζεται στην υπ' αριθμό 5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Ο Νόμος 3016/17.5.2002 ορίζει ότι τόσο οι εισηγμένες εταιρίες όσο και εκείνες 

που επιθυμούν την εισαγωγή των μετοχών τους στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένες να 

διαθέτουν Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας (Καζαντής, 2006). Τέλος, το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.hiia.gr) ιδρύθηκε το 1985 (απόφαση υπ' αριθμό 

1477/7.6.85 του Πρωτοδικείου Αθηνών) και είναι το συλλογικό όργανο εκπροσώπησης των 

εσωτερικών ελεγκτών στην Ελλάδα. 

Κατηγορίες Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με τον Hohler (2005) οι εσωτερικοί έλεγχοι ταξινομούνται, βασικά, σε δύο ομάδες: α) 

ελέγχους περιβάλλοντος και β) ελέγχους διαδικασιών ή δραστηριοτήτων. Οι Larry κ.ά. (2007) 

ταξινομούν τους εσωτερικούς ελέγχους ως εξής: 

 Έλεγχοι περιβάλλοντος. Είναι ο γενικότερος και πιο διευρυμένος έλεγχος που μπορεί να 

γίνει καθώς αφορά τις πολιτικές, τις λειτουργίες, τα ηθικά πρότυπα και τις διαδικασίες 

παρακολούθησης. Ο έλεγχος εστιάζει στην φιλοσοφία της διοίκησης αναφορικά με το όραμα 

και την αποστολή του οργανισμού. Κατά τον Hevesi (2005), το περιεχόμενο του εν λόγω 

ελέγχου συνοψίζεται στη στάση έναντι του εσωτερικού ελέγχου και τη ελεγκτική συνείδηση-

αντίληψη (control consciousness) που ενυπάρχει εκ μέρους της διοίκησης και των 

εργαζομένων του   οργανισμού 

 Αξιολόγηση κινδύνου. Πρόκειται για τη διαδικασία την οποία διέρχεται ο οργανισμός 

κατά τον εντοπισμό σχετικών κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων του οργανισμού.  

 Έλεγχοι δραστηριοτήτων. Κατά τον Lamoye (2005), αφορούν σε δραστηριότητες 

ελέγχου όπως οι αναφορές επίδοσης, η διαχείριση πληροφόρησης, οι φυσικοί έλεγχοι και ο 

διαχωρισμός αρμοδιοτήτων οι οποίες στοχεύουν στη διασφάλιση επίτευξης των οργανωτικών 

στόχων και τον περιορισμό του κινδύνου. Σύμφωνα με τον Walker (1999), οι έλεγχοι 

δραστηριοτήτων εμφανίζονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και περιλαμβάνουν εύρος 

ενεργειών όπως οι εγκρίσεις, οι εξουσιοδοτήσεις, οι επαληθεύσεις, οι συμβιβασμοί, οι 
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αναφορές απόδοσης, η διατήρηση ασφάλειας και η δημιουργία και διατήρηση αρχείων που 

αποδεικνύουν  την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων καθώς και τις σχετικές αποδείξεις. Ο 

προαναφερθείς συγγραφέας παρέχει την ακόλουθη ομαδοποίηση των ελέγχων 

δραστηριοτήτων: α) διοικητικές εκθέσεις σε επίπεδο λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, β) 

διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου, γ) έλεγχοι διαχείρισης πληροφόρησης, δ) φυσικοί έλεγχοι 

επί ευπαθών (vulnerable) περιουσιακών στοιχείων, ε) εγκαθίδρυση και αναθεώρηση δεικτών 

επίδοσης, στ) τμηματοποίηση καθηκόντων, ζ) ορθή εκτέλεση συναλλαγών και γεγονότων, η) 

ακριβής και έγκαιρη καταγραφή συναλλαγών, θ) περιορισμός πρόσβασης σε και διατύπωση 

ευθύνης για πόρους και αρχεία και ι) κατάλληλη καταγραφή συναλλαγών. 

 Πληροφόρηση και επικοινωνία. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την 

ανταλλαγή πληροφόρησης σε ορθή, χρονικά, βάση έτσι ώστε να καταστήσει τον οργανισμό 

ικανό να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του. Το πληροφοριακό σύστημα (που 

περιλαμβάνει το λογιστικό σύστημα) δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να λάβει 

κατάλληλες αποφάσεις κατά τη διοίκηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων. Ο Lamoye (2005) 

αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα ενός τέτοιου συστήματος ελέγχου 

προϋποθέτει σχετική και αξιόπιστη πληροφόρηση η οποία πρέπει να καταγράφεται και να 

επικοινωνείται στη διοίκηση και το υπόλοιπο δυναμικό του οργανισμού.   

 Παρακολούθηση. Πρόκειται για τη διαδικασία αξιολόγησης, από το ενδεδειγμένο 

προσωπικό, της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου. Ο Simmons (1995) υποστηρίζει ότι η 

παρακολούθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στα πλαίσια εκτέλεσης των καθημερινών 

(συνεχιζόμενων) δραστηριοτήτων, είτε μέσω ξεχωριστές αξιολογήσεων.  

Το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου δεν ενστερνίζεται επακριβώς την παραπάνω 

ομαδοποίηση αλλά προτείνει μία απλούστερη. Πιο συγκεκριμένα, οι εσωτερικοί έλεγχοι 

διακρίνονται σε οικονομικούς (financial) και λειτουργικούς (operational). 

Το περιεχόμενο των οικονομικών ελέγχων συνίσταται στη διερεύνηση της αλήθειας και 

επαληθευσιμότητας των λογιστικών δεδομένων που παράγονται εντός του οργανισμού (Institute 

of Internal Auditing, 1997). Η σημασία αυτού του είδους ελέγχων αποδεικνύεται κατά τον 

Thurston (1950) από το γεγονός ότι η επαλήθευση των οικονομικών δεδομένων αναγνωρίστηκε 

και τονίστηκε από το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου από τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του. 
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Όσον αφορά στους λειτουργικούς ελέγχους, η χρησιμότητά τους αναγνωρίστηκε σχεδόν 

ταυτόχρονα με εκείνη των οικονομικών ελέγχων. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Kowalizyk (1984), η 

σημασία και η ανάγκη για σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες έλαβε μεγαλύτερη προσοχή στα 

μέσα της δεκαετίας 1960. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι τύποι 

εσωτερικού ελέγχου όπως οι έλεγχοι επίδοσης και συμμόρφωσης (Arens κ.ά., 2007). 

Χρησιμότητα Εσωτερικού Ελέγχου 

Σύμφωνα με την COSO (1992), ο εσωτερικό έλεγχος στοχεύει στην παροχή εύλογων 

διασφαλίσεων αναφορικά με: α) την επιχειρηματική λειτουργία και β) τις δημοσιευμένες 

λογιστικές καταστάσεις. Εκτός αυτών, ο εσωτερικός έλεγχος αναμένεται να προστατέψει την 

περιουσία και τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς αναφορικά με οποιαδήποτε 

πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρία KPMG (1999), 

τόσο η παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσο και η αναθεώρηση 

της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ευθύνη των 

ανώτατων διοικητικών στελεχών. Κατά τον Flesher (1996), οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν την 

υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ενδείξεις λογιστικής απάτης, να  εκτιμούν την πιθανότητα 

ύπαρξής της, να αξιολογούν το περιβάλλον ελέγχου και να αναφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου 

τη λογιστική απάτη. 

Σύμφωνα με τους Ratcliffe και Landes (2009), ο εσωτερικός έλεγχος επί των λογιστικών 

καταστάσεων στοχεύει στην παραγωγή αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων. Με το όρο 

“αξιόπιστες” οι συγγραφείς εννοούν ότι οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει: α) να εξυπηρετούν 

τους στόχους της χρηματοοικονομικής παρουσίασης, β) να εφαρμόζουν το κατάλληλο πλαίσιο 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και γ) να είναι σύμφωνες με τους εκάστοτε νόμους και 

κανονισμούς. Για τη διασφάλιση αληθούς και εύλογης παρουσίασης, ο εσωτερικός έλεγχος επί 

των λογιστικών καταστάσεων διαμορφώνει τις πολιτικές και τις μεθόδους για κάθε λογιστική 

διαδικασία. Οι λογιστικές πολιτικές και μέθοδοι προσανατολίζονται στη διόρθωση οποιασδήποτε 

αναληθούς δήλωσης κατά τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αποτροπή 

λογιστικής απάτης. Οι προαναφερθέντες συγγραφείς επισημαίνουν, επίσης, ότι η παραγωγή 

αξιόπιστων λογιστικών καταστάσεων προϋποθέτει αυστηρό έλεγχο της λογιστικής 
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πληροφόρησης σε επίπεδο αναγνώρισης, μέτρησης και αποκάλυψης. Για να συμβεί αυτό, η 

εταιρία πρέπει να διασφαλίσει ότι: α) η εκάστοτε συναλλαγή είναι υπαρκτή και αποδεικνύεται με 

δεδομένα (αποδεικτικά), β) τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην κατοχή της εταιρία και οι 

υποχρεώσεις είναι ορθά καταχωρημένες, γ) έχει υιοθετηθεί η ορθή λογιστική περίοδος (άρα τα 

κέρδη ή ζημίες αναφέρονται στην ορθή περίοδο) και δ) η παρουσίαση και η αποκάλυψη των 

λογιστικών καταστάσεων είναι κατανοητή από τους χρήστες της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

Σύμφωνα με την COSO (1992), υπάρχουν 5 συστατικά αποτελεσματικού εσωτερικού 

ελέγχου επί  των λογιστικών καταστάσεων: α) το περιβάλλον ελέγχου συνιστά τη βάση 

σχεδιασμού του εσωτερικού ελέγχου (πιο απλά: ο εσωτερικός έλεγχος δεν παρεμποδίζεται και, 

στην καλύτερη περίπτωση, προκρίνεται από τη διοίκηση), β) ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να 

σχεδιάζεται σε σχέση με τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης αναληθών καταχωρήσεων στις 

λογιστικές καταστάσεις (άρα κάθε λογιστική διαδικασία πρέπει να ελέγχεται με διαφορετική 

ένταση ανάλογη με τον κίνδυνο αναληθούς πληροφόρησης που παρουσιάζει), γ) εφόσον 

προκύψει ανάγκη, οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να αναθεωρούνται και να εφαρμόζονται εκ 

νέου, δ) απαιτείται αποτελεσματική πληροφόρηση και διάχυση της πληροφορίας εντός του 

οργανισμού και ε) ο εσωτερικός έλεγχος πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία που λαμβάνει 

υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον με ότι αυτό συνεπάγεται (νέοι στόχοι, νέες απειλές κλπ). 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου (2012) στο Διεθνές Πρότυπο για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου 1210.Α2 αναφέρει ότι “ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

έχει επαρκείς γνώσεις για να μπορεί να αξιολογεί τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο διαχείρισής 

του από τον οργανισμό, αλλά δεν αναμένεται να έχει την εξειδίκευση του ατόμου που έχει ως 

πρωταρχική του αρμοδιότητα τον εντοπισμό και τη διερεύνηση απάτης”. Αν και εκ πρώτης όψης 

το παραπάνω πρότυπο φαίνεται να “απαλλάσσει” τον εσωτερικό ελεγκτή από οποιαδήποτε 

υποχρέωση και ευθύνη αναγνώρισης της απάτης, ο Baker (2011) εξηγεί ότι η βάση μίας τέτοιας 

διατύπωσης είναι ότι η ευθύνη σχεδιασμού ενός προγράμματος πρόληψης και εντοπισμού της 

απάτης είναι ευθύνη της επιχείρησης χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

δε συμβάλλουν σχετικά. Πράγματι, το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου με την Πρακτική Οδηγία 

1210.Α2 (2002) επισημαίνει ότι “οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι να συμβάλλουν στην 

αποτροπή της απάτης μέσω εξέτασης και αξιολόγησης της καταλληλόλητας του συστήματος 
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εσωτερικού ελέγχου, σε συνάρτηση με τον ενδεχόμενο κίνδυνο έκθεσης των διαφόρων 

λειτουργικών τμημάτων του οργανισμού”. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

συμβάλλουν μεν στην αποτροπή της απάτης, αλλά η ουσιαστική ευθύνη εξακολουθεί να ανήκει 

στη διοίκηση του οργανισμού. 

2.3. Ο Εσωτερικός Έλεγχος σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς  

Ορισμός και Διακρίσεις Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών  

Ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί συνήθως νοούνται οι οργανισμοί που δεν ανήκουν στον 

ιδιωτικό τομέα και ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών. Πιο απλά, θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ως το μη κερδοσκοπικό τμήμα του τριτογενή 

τομέα παραγωγής όπως, ενδεικτικά, τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τις 

κοινωνίες πολιτών και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Παρά τις μεταξύ τους ομοιότητες 

(ιδιαίτερα όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας), είναι εμφανές ότι κάθε μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός φέρει μοναδικά στοιχεία ιδιαίτερα αναφορικά με το πλαίσιο (κυρίως το θεσμικό / 

νομικό) εντός του οποίου λειτουργεί, πχ οι κυβερνητικοί φορείς διέπονται από το Δημόσιο 

Δίκαιο ενώ οι φιλανθρωπικές οργανώσεις κυρίως από τους εσωτερικούς κανονισμούς τους. 

Παρόμοια, διαφορές αναμένονται και ως προς το βαθμό ελευθερίας των φορέων κάθε 

οργανισμού. Επανερχόμενοι στο προηγούμενο παράδειγμα, οι δημόσιοι υπάλληλοι λειτουργούν 

σε προκαθορισμένα όρια αρμοδιοτήτων ενώ οι εργαζόμενοι / εθελοντές των λοιπών μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών έχουν μεγαλύτερη ελευθερία «κινήσεων». Συνεπώς, για να οριστεί 

σαφώς κάθε τύπος μη κερδοσκοπικού οργανισμού είναι αναγκαίο να αναφερόμαστε στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και το (θεσμικό) πλαίσιο από το οποίο διέπεται. Η παρούσα 

εργασία εστιάζει (όπως θα γίνει αντιληπτό από την εμπειρική διερεύνηση που παρουσιάζεται σε 

επόμενη θέση) στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεπώς, στην συνέχεια της 

ανάλυσης θα αναφερόμαστε, κυρίως, σε οργανισμούς με κάποια εκ των σημαντικότερων 

χαρακτηριστικών των κοινωνιών πολιτών, πχ ανεξαρτησία διοίκησης από την κεντρική 

κυβέρνηση αλλά λήψη χρηματοδότησης από αυτήν επιπροσθέτως της δημιουργίας ιδίων εσόδων 
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ή/και της λήψης χρηματοδότησης από μη ιδιωτικούς φορείς (πχ προγράμματα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κι έντονο στοιχείο «τοπικότητας» αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες5. 

Ως προς τις διαφορές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών από τους κερδοσκοπικούς, 

μπορούν να διακριθούν σε εκείνες που σχετίζονται με τον έλεγχο κι εκείνες με δευτερεύουσα 

σημασία επί του ζητήματος. Όταν αναφερόμαστε σε διαφορές που επηρεάζουν τον έλεγχο, 

αναφερόμαστε, ουσιαστικά, στις επιπτώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που επηρεάζουν 

την επίδοση των οργανισμών που εν πολλοίς ευθύνεται για την αναγκαιότητα ελέγχου (στο θέμα 

αυτό επανερχόμαστε σε επόμενη θέση). Οι δύο τύποι οργανισμών υπάρχουν για διαφορετικούς 

λόγους. Οι μεν κερδοσκοπικοί έχουν ως υπέρτατο στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους υπό την 

έννοια μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων. Αντίθετα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν 

επιδιώκουν την πραγματοποίηση κέρδους ή, γενικότερα, χρηματικού οφέλους και υφίστανται 

πρωταρχικά για την εκπλήρωση διαφορετικών κοινωνικών αναγκών. Ο σκοπός και οι 

αντικειμενικοί στόχοι των μη κερδοσκοπικών οργανισμών τείνουν να είναι λιγότεροι απτοί 

(υλικοί) και, ως εκ τούτου, πιο σύνθετοι (Anheier, 2006). Κατ’ επέκταση παρατηρούνται 

σημαντικές διαφορές ως προς τη λήψη αποφάσεων. Στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι 

αποφάσεις βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην επίτευξη κερδοφορίας ενώ, αντίθετα, οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι 

προσανατολισμένες στη δημιουργία του μέγιστου δυνατού κοινωνικού οφέλους / αντίκτυπου 

(Hull και Lio, 2006). Τόσο οι κερδοσκοπικοί όσο και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

σχετίζονται με συμμέτοχους (ομάδες ενδιαφέροντος) οι οποίοι διατηρούν ενδιαφέρον / συμφέρον 

σε αυτούς. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Anheier (2006), οι συμμέτοχοι των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών διαφέρουν και είναι περισσότερο πολύπλευρη συγκριτικά με τους αντίστοιχους των 

κερδοσκοπικών. Δεδομένων των διαφορών σε επίπεδο συμμέτοχων, οι προσδοκίες των ομάδων 

ενδιαφέροντος από κάθε τύπο οργανισμού σε επίπεδο απόδοσης διαφέρουν, επίσης (Hull και Lio, 

2006). Ο Kaplan (2001, σελ. 360-361) αναφέρει ως παράδειγμα της πολυπλοκότητας των 

συμμέτοχων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ότι «ο αγοραστής και ο λήπτης μίας υπηρεσίας 

δεν ταυτίζονται» εννοώντας ότι το άτομο που επιβαρύνεται οικονομικά για κάποια υπηρεσία που 

προσφέρεται από έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό δεν είναι, απαραίτητα, το άτομο που 

                                                 
5 Βλ., Salomon κ.ά. (2003) για πλήρη αναφορά στον ορισμό και περιεχόμενο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
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απολαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία6 (σε αντίθεση με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

όπου εκείνος που καταβάλλει το αντίτιμο για την απόκτηση προϊόντων / υπηρεσιών είναι ο ίδιος 

που τα καταναλώνει / απολαμβάνει).  

Μία ακόμη διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους οργανισμών που σχετίζεται με την μη 

ταύτιση «πελάτη – καταναλωτή» που προαναφέρθηκε, αφορά στον τρόπο δημιουργίας εσόδων, 

εισοδήματος ή, γενικότερα, χρηματοδότησης (Micheli και Kennerley, 2005). Οι μεν 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί δημιουργούν εισόδημα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που 

προσφέρουν οφέλη στον πελάτη. Αντίθετα, το εισόδημα των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

δημιουργείται από εισφορές (χωρίς προκαθορισμένο αντάλλαγμα), δωρεές και κυβερνητική 

χρηματοδότηση ενώ τα οφέλη που απορρέουν από τη λειτουργία τους ενδεχομένως δεν αφορούν 

του πάροχους χρηματοδότησης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο βασικός στόχος των 

κερδοσκοπικών οργανισμών είναι η επιδίωξη της μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων ή, 

γενικότερα, του κέρδους. Κατά συνέπεια, κάθε δαπάνη που πραγματοποιούν αυτοί οι οργανισμοί 

θεωρείται ως επένδυση που πρέπει να αποφέρει στο μέλλον κέρδος και αξία. Από την άλλη, οι 

μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να ισοσταθμίσουν δαπάνες και εισόδημα ενώ, ταυτόχρονα, 

παρέχουν υπηρεσίες της μέγιστης δυνατής ποιότητας στις ομάδες ενδιαφέροντος με τις οποίες 

σχετίζονται (Hull και Lio, 2006).  

Χρησιμότητα Εσωτερικού Ελέγχου στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

Το Πρόβλημα Αντιπροσώπευσης στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, ένας εκ των βασικότερων αντικειμενικών 

στόχων των κερδοσκοπικών οργανισμών, αν όχι ο βασικότερος, συνίσταται στη μεγιστοποίηση 

της αξίας των ιδίων κεφαλαίων, δηλαδή της επένδυσης των ιδιοκτητών, μέσω της 

μεγιστοποίησης του επενδυτικού οφέλους και της ελαχιστοποίησης του σχετικού κινδύνου. 

Αντίθετα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί προβάλλουν ως κύρια επιδίωξη την επίτευξη στόχων 

με περισσότερο ποιοτικά στοιχεία, πχ προστασία περιβάλλοντος, παροχές υπηρεσιών υγείας κλπ. 

Εκ πρώτης όψης, είναι εμφανές ότι τα «οικονομικά» δεν είναι ή, τουλάχιστον, δε φαίνονται να 

                                                 
6 Για παράδειγμα, οι δημότες καταβάλλουν δημοτικά τέλη που χρηματοδοτούν, μεταξύ άλλων, την αποκομιδή 
απορριμμάτων για το σύνολο του δήμου και όχι αποκλειστικά για την οδό κατοικίας του εκάστοτε δημότη. 
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είναι εξίσου σημαντικά στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν είναι 

αληθές. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, όπως και οι κερδοσκοπικοί, λειτουργούν με παρόμοια 

τρόπο σε οικονομικό επίπεδο: αυτό που διαφέρει είναι η βασική επιδίωξη. Ενδεικτικά, αμφότεροι 

οι οργανισμοί απασχολούν προσωπικό που πρέπει να αμειφθεί, αποκτούν ή μισθώνουν 

περιουσιακά στοιχεία, (πρέπει να) πληρώνουν διάφορα άλλα έξοδα σε καθημερινή βάση κλπ. 

Όπως αναφέρει ο Euske (2003), πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στις διαφορές και τις 

ομοιότητες των δύο τύπων οργανισμών καθώς υπάρχουν δραστηριότητες σε αμφότερους τους 

οργανισμούς που δεν εξαρτώνται από τον αν κάποιος οργανισμός επιδιώκει ή όχι το κέρδος, πχ 

αμφότεροι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη πληροφόρηση για να λάβουν 

αποφάσεις. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η μελέτη (κάποιων εκ) των πρακτικών που 

εφαρμόζονται από τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό 

κατάλληλων πρακτικών στους μη κερδοσκοπικούς.  

Εκτός των ομοιοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, υπάρχει μία βασική ομοιότητα που 

καθιστά εξίσου αναγκαίο τον εσωτερικό έλεγχο στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς: ο 

διαχωρισμός χρηματοδοτών και διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών μπορεί να προέρχεται από ιδιωτικές χορηγίες, κρατικές 

επιχορηγήσεις, επιχειρηματική δραστηριότητα (όχι, όμως, με την κερδοσκοπική έννοια) κλπ. 

Κατά συνέπεια, οι παρέχοντες τη χρηματοδότηση ενδιαφέρονται για το πώς (με ποιον τρόπο 

δηλαδή) οι διοικήσεις των οργανισμών αξιοποιούν τους πόρους τους όχι για τη μεγιστοποίηση 

της αξίας που παρέχουν στους μετόχους τους (αφού αυτοί ουσιαστικά δεν υφίστανται) αλλά για 

τη μεγιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, κοινωνικού οφέλους ή, πιο απλά, του μη 

οικονομικού αποτελέσματος που  εξορισμού επιδιώκουν. 

Η απαίτηση για τον έλεγχο των μη κερδοσκοπικών οργανισμών εδράζεται, όπως 

προαναφέρθηκε, στο διαχωρισμό πάροχων κεφαλαίων (χρηματοδοτών) και διοίκησης. Η θεωρία 

που ασχολείται με τον εν λόγω διαχωρισμό είναι ευρέως γνωστή ως «θεωρία αντιπροσώπευσης» 

(agency theory). Ο Arrow (1963), για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών, όπως των δημόσιων νοσοκομείων στα οποία αναφέρεται, είναι αναγκαίος 

δεδομένου ότι οι λήπτες των υπηρεσιών τους δε διαθέτουν το ίδιο επίπεδο (ποσότητα και 

ποιότητα) πληροφόρησης με τους πάροχους αυτών των υπηρεσιών. Οι Fama και Jensen (1983) 

υποστηρίζουν ότι τα προβλήματα αντιπροσώπευσης στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
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προκύπτουν από το γεγονός ότι, παρά τη μη επιδίωξη χρηματοοικονομικού αποτελέσματος, οι 

διοικήσεις τέτοιων οργανισμών μπορούν να αποκομίσουν ίδιον όφελος με τον ίδιο τρόπο που 

πράττουν κάτι τέτοιο οι διοικήσεις κερδοσκοπικών οργανισμών. Η «καρδιά» της θεωρίας 

αντιπροσώπευσης συνίσταται στον τρόπο με τον οποίο αναλώνεται η «ελεύθερη ταμειακή ροή» 

(free cash flow) των οργανισμών. Για τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η ελεύθερη ταμειακή 

ροή είναι η ταμειακή που απομένει αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα επενδυτικά σχέδια με 

θετική καθαρή παρούσα αξία, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια που αυξάνουν την αξία προς τους 

μετόχους ή, γενικότερα, τους ιδιοκτήτες. Εν συντομία, η διαμάχη αντιπροσώπευσης 

περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο που αναλώνεται αυτή η ταμειακή ροή: επιστρέφεται στους 

ιδιοκτήτες γιατί αυτοί είναι οι έχοντες την σχετική αξίωση (claimants) ή αναλώνεται από τα 

διοικητικά στελέχη δεδομένου ότι η αξία που πρέπει να επιστραφεί στους μετόχους έχει, ήδη 

επιστραφεί (αφού όλα τα επενδυτικά σχέδια που προσθέτουν αξία έχουν ήδη αναληφθεί); 

Προφανώς, οι ιδιοκτήτες – μέτοχοι τοποθετούνται υπέρ της πρώτης επιλογής ενώ οι διοικήσεις 

των εταιριών υπέρ της δεύτερης. Οι Fama και Jensen (1983) υποστηρίζουν ότι μία παρόμοια 

διαμάχη υπάρχει και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς εφόσον υπάρχει ελεύθερη ταμειακή 

ροή και αξιώσεις επί αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση, όμως, δεν υπάρχουν μέτοχοι για να 

αξιώσουν την επιστροφή της σε αυτούς αλλά πάροχοι χρηματοδότησης που αξιώνουν την 

επιστροφή της υπό τη μορφή περισσότερων ή/και ποιοτικότερων υπηρεσιών. Αντίθετα, οι 

διοικήσεις αξιώνουν την εκμετάλλευση της ελεύθερης ταμειακής ροής για τη βελτίωση της 

προσωπικής ευμάρειάς τους, πχ υπό τη μορφή ανακαίνισης του περιβάλλοντος όπου εργάζονται, 

πραγματοποίησης εκδηλώσεων άσχετων με το αντικείμενο και το σκοπό του μη κερδοσκοπικού 

οργανισμού κλπ. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών 

οργανισμών, ο ορισμός και υπολογισμός της ελεύθερης ταμειακής ροής είναι σαφώς 

δυσκολότερος καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο ποσοτικό μέτρο  της προσθήκης αξίας ώστε να 

διαπιστωθεί αν η διοίκηση έχει επιτύχει τη μεγιστοποίηση της αξίας. Για παράδειγμα, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι μία δημοτική αρχή έχει εκπληρώσει το στόχο της αν η συγκομιδή 

απορριμμάτων  γίνεται σε καθημερινή βάση και η πόλη θεωρείται, έτσι, «καθαρή». Προφανώς 

όχι διότι τα απορρίμματα θα μπορούσαν να συλλέγονται δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές 

ούτως ώστε η πόλη να θεωρείται «ακόμα πιο καθαρή». Συνολικά, λοιπόν, η χρησιμότητα του 

ελέγχου στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς συνίσταται στην αναγκαιότητα διασφάλισης 

προσφοράς του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος δεδομένων των διαθέσιμων πόρων.  
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Όπως στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, η απάτη συνιστά εκ των 

βασικότερων ζητημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο. Ο Breuner (2014) αναφέρει 

χαρακτηριστικά το παράδειγμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού United Way7 όπου, το 2002, 

διαπιστώθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος είχε προβεί σε 1,5 εκ $ «αμφισβητήσιμων 

πληρωμών». Το αποτέλεσμα του σκανδάλου ήταν να μειωθούν οι δωρεές του κοινού προς τον 

οργανισμό από 45 εκ. $το 2001 σε μόλις 18 εκ. $ το 2002. Πρακτικά αυτό σήμαινε ότι οι 

ωφελούμενοι των προγραμμάτων που χρηματοδοτούσε ο οργανισμός απώλεσαν υπηρεσίες 

υποστήριξης αξίας 28,5 εκ. $, ποσό που ισοδυναμεί με το άθροισμα των πληρωμών χωρίς 

αντίκρισμα υπηρεσιών (1,5 εκ $) και της μείωσης των δωρεών (27 εκ $), καθώς, σε αντίθεση με 

την πτώση της διαθέσιμης χρηματοδότησης, οι ανάγκες για παροχή βοήθειας δε μειώθηκαν κατά 

το ίδιο ποσοστό (50% περίπου). Παρά το γεγονός ότι ο έλεγχος δεν αποτελεί απόλυτη εγγύηση 

έναντι της απάτης, ο ανεξάρτητος έλεγχος περιλαμβάνει συστατικά που μπορούν, έστω και 

μερικώς, να καταπολεμήσουν την απάτη. Γενικά, ο εντοπισμός εθελούσιας παραποίησης 

οικονομικών στοιχείων έχει μικρή πιθανότητα εμφάνισης8 αλλά όσο μεγαλύτερη η έκταση της 

απάτης (άρα και η σημασία εντοπισμού της) τόσο η πιθανότητα αποκάλυψης αυξάνεται. Μία 

ακόμα πρόσφορά του ανεξάρτητου ελέγχου είναι η επισκόπηση των διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου και η παροχή προτάσεων για το πώς μπορούν αυτές οι διαδικασίες να προστατέψουν την 

σε μεγαλύτερο βαθμό την ακεραιότητα του οργανισμού.  

Διαφοροποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου στους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

Σε αντίθεση με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οι μη κερδοσκοπικοί δεν υπόκεινται, 

γενικά, σε εκτενείς ελέγχους (κυρίως εξωτερικούς) δεδομένου ότι ο σκοπός τους, οργανωτική 

διάρθρωση κλπ διαφέρουν σημαντικά. Λόγω αυτών των διαφορών είναι ιδιαίτερα δύσκολο ή, 

ακόμα και πρακτικά αδύνατο, να χρησιμοποιηθούν ακριβώς ίδιες μέθοδοι ελέγχου στους δύο 

τύπους οργανισμών. Ωστόσο ο έλεγχος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών θα πρέπει να 

διασφαλίζει τη δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών οργανισμών (υπό την έννοια του αντικειμένου 

εργασιών) έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι (χρηματοδότες, λήπτες υπηρεσιών κλπ) να είναι σε θέση 

να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα των διοικήσεων αυτών των οργανισμών. Όπως 

                                                 
7 Πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ και παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός 
ασχολείται γενικά με την άντληση δωρεών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ευρύτερου περιεχομένου, πχ 
συνεργασίες με σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Ο αναγνώστης μπορεί να απευθυνθεί στην ιστοσελίδα του οργανισμού 
(https://www.unitedway.org/) για περισσότερες πληροφορίες.  
8 Ο Breuner (2014) υποστηρίζει ότι η εν λόγω πιθανότητα βρίσκεται κοντά στο 9%.  
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προαναφέρθηκε, το περιεχόμενο του ελέγχου διαφέρει για τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

αλλά, όπως αναφέρει ο Breuner (2014), ποσοτικά μέτρα μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν 

για την αξιολόγηση των διοικήσεων τέτοιων οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας 

αναφέρει ότι οι δείκτες αξιολόγησης της επίδοσης μη κερδοσκοπικών οργανισμών, πχ «έξοδα / 

σύνολο χρηματοδότησης», λειτουργούν παρόμοια με τους δείκτες που εξετάζονται στην 

περίπτωση των κερδοσκοπικών οργανισμών, πχ «απόδοση επένδυσης». 

Μέτρα Ελέγχου 

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει κατά τη μελέτη του περιεχομένου του ελέγχου μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών αφορά στο «τι» πρέπει να ελεγχθεί, δηλαδή ποιο είναι το 

αντικείμενο του ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και τρόπο λειτουργίας αυτών των 

οργανισμών μπορούμε να ορίσουμε το αντικείμενο ελέγχου ως αποτελούμενο από 4 στοιχεία: 

εισροές (inputs), εκροές (outputs), δυναμικότητα9 (throughputs) και αποτελέσματα (outcomes). 

Ως εισροές ορίζονται τα υλικά και άυλα μέσα που είναι αναγκαία για την προσφορά των 

υπηρεσιών ή, παρόμοια, την εκτέλεση σχεδίων (Sola και Prior, 2001). Οι εκροές αφορούν στην 

ποσότητα της εργασίας που εκτελείται ή των υπηρεσιών που προσφέρονται (Zimmermann και 

Stevens, 2006). Παραδείγματα εκροών αποτελούν το πλήθος των αστέγων που φιλοξενούνται σε 

καταλύματα, πλήθος συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις κλπ (Wainwright, ά.δ.). Οι εισροές και 

εκροές συνδέονται στενά δεδομένου ότι οι εκροές αντιπροσωπεύουν με τον όγκο της εργασίας 

που εκτελείται ενώ οι εισροές συνίσταται στους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση της εν 

λόγω εργασίας. Κατά συνέπεια, ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός είναι αποτελεσματικότερος 

όταν ο λόγος των εισροών – εκροών μεγιστοποιείται (Sola και Prior, 2001). Η δυναμικότητα 

αναφέρεται τόσο σε μέτρα αποδοτικότητας όσο και μέτρα αποτελεσματικότητας που συνδέονται 

με τις δραστηριότητες του οργανισμού (Zimmermann και Stevens, 2006). Κατά τους 

Zimmermann και Stevens (2006), ο βασικός λόγος ελέγχου διαφορετικών δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών εντός του οργανισμού συνίσταται στο να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της 

οργανωσιακής δυναμικότητας. Σύμφωνα με τους Sola και Prior (2001), τα μέτρα δυναμικότητας 

πρέπει να αφορούν στην αυτή καθαυτή λειτουργία του οργανισμού και τις λοιπές λειτουργίες 

όπως η άντληση χρηματοδότησης. Οι Sawhill and Williamsson (2001) προσθέτουν ότι ένας από 

                                                 
9 Ορθότερος θεωρείται ο όρος «διεκπεραιωτικότητα» διότι σχετίζεται περισσότερο με την δραστηριότητα  των μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών (υπό την έννοια ότι περιγράφει πληρέστερα το περιεχόμενο των εργασιών τέτοιων 
οργανισμών) 
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τους βασικούς άξονες των λόγω μέτρων είναι ο χρόνος, πχ σε πόσο χρόνο υπάρχει ανταπόκριση 

στην αίτηση εκτέλεσης μίας εργασίας. Όπως, ίσως, είναι προφανές, ο διαχωρισμός ανάμεσα στις 

εκροές και τη δυναμικότητα δεν είναι  ευδιάκριτος. Οι Zimmermann και Stevens (2006) 

αναφέρουν τον εξής «κανόνα» το διαχωρισμό των δύο εννοιών: οι εκροές μετρούν αυτό που 

«παράγεται» ενώ η δυναμικότητα το «πώς» παράγεται. Παρεμφερείς «κανόνες» έχουν προταθεί 

και από άλλους συγγραφείς, πχ οι Sawhill and Williamsson (2001) και οι Medina-Borja και 

Triantis (2007). Οι Zimmermann και Stevens (2006) ορίζουν ότι τα αποτελέσματα συνδέονται με 

την αποστολή του οργανισμού και ο έλεγχός τους πρέπει να προσανατολίζεται στο να 

διαπιστωθεί κατά το πόσο (σε ποιο βαθμό) ο οργανισμός έχει επιτύχει το σκοπό για τον οποίο 

δημιουργήθηκε, πχ βαθμός ικανοποίησης και μεταβολή στάσεων των ωφελούμενων από τον 

οργανισμό10. 

Πλαίσιο – Μέθοδοι Ελέγχου 

Τα μέτρα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να συνδυαστούν σε 

πλαίσιο ώστε να ο έλεγχος να πραγματοποιείται μέσω τυποποιημένων (και προκαθορισμένων) 

διαδικασιών. Αν και δεν υπάρχει γενική συμφωνία ως προς την ακριβή μορφή / αρχιτεκτονική 

του εν λόγω πλαισίου, στη σχετική βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί διάφορες προτάσεις 

κάποιες εκ των οποίων παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω.  

Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης (Balanced Scorecard) εισήχθη, αρχικά, από τους 

Kaplan και Norton (1996) ως εργαλείο παρακολούθησης της εταιρικής επίδοσης αλλά 

εξελίχθηκε σε εργαλείο στρατηγικής διοίκησης κατόπιν. Οι συγγραφείς προτείνουν τη θεώρηση 

της εταιρικής επίδοσης ως σύνθεση της επίδοσης σε 4 επιμέρους πτυχές: χρηματοοικονομικά, 

πελάτες, εσωτερικές διαδικασίες και μάθηση / ανάπτυξη. Σε επίπεδο κερδοσκοπικών 

οργανισμών η μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην χρηματοοικονομική πτυχή της επίδοσης καθώς 

αυτή αφορά στη βασική επιδίωξη αυτών των οργανισμών. Σε επίπεδο μη κερδοσκοπικών, όμως, 

η χρηματοοικονομική επίδοση προσεγγίζεται υπό διαφορετικό πρίσμα για λόγους που 

αναφέρθηκαν ήδη και, συνεπώς, αντικαθίσταται από την «αποστολή» (mission) του οργανισμού 

η οποία, εξορισμού, περιλαμβάνει λιγότερα οικονομικά χαρακτηριστικά. Επιπρόσθετα, η πτυχή 

των πελατών διαιρείται σε δύο επιμέρους καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι «πελάτες» των μη 
                                                 

10 Η Wainwright (ά.δ.) προτείνει τον έλεγχο του «αντίκτυπου» (impact) αντί των «αποτελεσμάτων». Ο αντίκτυπος 
ορίζεται ως το σύνολο των μεταβολών / αλλαγών που, έστω και αθέλητα, απορρέουν από τις δραστηριότητες του 
οργανισμού και μπορεί να είναι βραχυχρόνιος ή μακροχρόνιος και θετικός ή αρνητικός. 
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κερδοσκοπικών οργανισμών περιλαμβάνουν τόσο αυτούς που καταβάλλουν το αντίτιμο όσο και 

εκείνους που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του οργανισμού (υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες δεν 

ταυτίζονται απαραίτητα). Συνοπτικά, ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης λειτουργεί ως 

εργαλείο ελέγχου σε τέσσερα στάδια. Αρχικά, τίθενται οι στόχοι επίδοσης, ακολούθως 

καταγράφεται η πραγματοποιθείσα επίδοση, στη συνέχεια ελέγχεται αν η πραγματικότητα 

συμβαδίζει με τους στόχους που τέθηκαν και, τελικά, γίνεται ανατροφοδότηση του συστήματος 

ελέγχου ανάλογα με την πληροφόρηση που έχει προκύψει στο τρίτο στάδιο. Συνολικά, λοιπόν, 

στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, το εν λόγω πλαίσιο χρησιμοποιείται για να 

ελεγχθεί το κατά πόσο ο οργανισμός πέτυχε ή όχι και σε ποιο βαθμό την αποστολή του.  

Το πλαίσιο παραγωγής ευμάρειας (production of welfare framework, POW) έχει προταθεί 

από τους Kendall και Knapp (2000). Τα κύρια στοιχεία του πλαισίου είναι τα αποτελέσματα 

(outcomes), οι ενδιάμεσες εκροές (intermediate outputs) ή αποτελέσματα), οι εισροές πόρων 

(resource inputs) και οι εισροές που δε θεωρούνται πόροι (non-resource inputs). Το POW 

εφαρμόζεται σε μέσο και μακροχρόνιο πλαίσιο που αφορούν, αντίστοιχα, το εσωτερικό 

κοινωνικό περιβάλλον και το εξωτερικό περιβάλλουν (οντότητες που επηρεάζουν τον οργανισμό 

αλλά δε συνδέονται άμεσα με αυτόν). Κατά τους συγγραφείς, ο έλεγχος αφορά 8 κατηγορίες 

επίδοσης: οικονομία, αποτελεσματικότητα, πλουραλισμός (επιλογών), αποδοτικότητα, ίδια 

κεφάλαια, συμμετοχή,  υπεράσπιση και καινοτομία. Όπως και στην περίπτωση του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθέτησης, το εν λόγω πλαίσιο προτάθηκε, αρχικά, για κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς αλλά οι περισσότερες πτυχές ελέγχου μπορούν να εφαρμοστούν εξίσου και από μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, η οικονομία συνδέεται με την εισροές πόρων και 

τις δαπάνες ενώ η αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες εκροές και τα 

αποτελέσματα11. Κατά τους προαναφερθέντες συγγραφείς, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από μέτρηση της αποδοτικότητας μέσω σύγκρισης των 

εισροών και εκροών. Στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, τα ίδια κεφάλαια 

αναφέρονται στη χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι οργανισμοί. Δεδομένου ότι ο βασικός 

στόχος των μη κερδοσκοπικών οργανισμών δεν είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των ιδίων 

κεφαλαίων, αυτό που προέχει αναφορικά με τα ίδια κεφάλαια είναι η ανάλωσή τους (ή, 

ορθότερα, η ανάλωση της χρηματοδότησης) να γίνεται με ορθολογικό τρόπο και να συμφωνεί με 

                                                 
11 Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η μέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή αν 
και όχι αδύνατη. 
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τις κοινωνικές ανάγκες τις οποίες εξυπηρετεί ο οργανισμός. Η συμμετοχή αναφέρεται, με απλά 

λόγια, στην συμμετοχή του περιβάλλοντος του οργανισμού στις δραστηριότητες του οργανισμού 

(πχ πόσοι πολίτες συμμετέχουν σε μία εθελοντική δενδροφύτευση κάποιου Δήμου) και είναι 

πρωτεύουσας σημασίας διότι, σε πολλές περιπτώσεις, είναι εκ των βασικών μεταβλητών που 

εξετάζονται από τους χρηματοδότες για την παροχή χρηματοδότησης. Τέλος, η καινοτομία 

διαφέρει στην περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών μόνο ως προς τις επιδιώξεις της, 

υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε βελτίωση / καινοτομία / πρόταση προσανατολίζεται είτε στη 

βελτίωση (σε επίπεδο αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητας) των εσωτερικών διαδικασιών 

είτε στη βελτίωση πτυχών που σχετίζονται περισσότερο με την αποστολή του οργανισμού.  

Η προσέγγιση λογικού πλαισίου (Logical Framework Approach, LFA) αναπτύχθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε, αρχικά,  από την Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη, ΗΠΑ12 (United States 

Agency for International Development, USAID) τη δεκαετία του 1960 (USAID, 1994). Το εν 

λόγω πλαίσιο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση (follow up) σχεδίων και 

προγραμμάτων που εκτελεί η Υπηρεσία και προτείνει τις εξής πτυχές: πλαίσιο, ανάλυση 

συμμέτοχων, ανάλυση προβλήματος, ανάλυση αντικειμενικών στόχων, δραστηριότητες, 

σχεδιασμός πόρων, εντοπισμός δεικτών επίτευξης στόχων, ανάλυση κινδύνων και υποθέσεις. Σε 

αντίθεση με τα προαναφερθέντα υποδείγματα / πλαίσια, το υπό εξέταση δεν αποτελεί μετεξέλιξη 

πλαισίου για κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά δημιουργήθηκε εξαρχής για μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ανάγκη  για προσαρμογές αντίστοιχες με αυτές που 

αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις. Ωστόσο, όπως αναφέρει η USAID (1994), 

εναπόκειται στον κάθε οργανισμό να αποφασίσει ποιες από τις πτυχές ελέγχου θα επιλέξει να 

εφαρμόσει. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του πλαισίου ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ 

διαφορετικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών, πχ κάποιοι οργανισμοί το χρησιμοποιούν κατά το 

στάδιο σχεδιασμού της λειτουργίας τους (ή επιμέρους σχεδίων / προγραμμάτων) ενώ άλλοι 

επεκτείνουν τη χρήση του μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η LFA συνήθως 

αποτυπώνεται σε μία μήτρα διπλής εισόδου, τεσσάρων γραμμών και τεσσάρων στηλών. Οι 4 

σειρές αντιστοιχούν στους γενικούς στόχους, τους σκοπούς, τις εκροές (αποτελέσματα) και τις 

εισροές (δραστηριότητες) του υπό εξέταση προγράμματος ενώ οι 4 στήλες αντιστοιχούν στην 

περιγραφή, τους αντικειμενικά επαληθεύσιμους στόχους, τα μέσα επαλήθευσης και τις υποθέσεις 

κάθε σειράς από τις προαναφερθείσες. 
                                                 

12 Πρόκειται για Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ). 
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Διεθνές Πρότυπο Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου - 100 

Τα Διεθνή Πρότυπα Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (International Standards of Supreme 

Audit Institutions, ISSAI) είναι ένα σύνολο προτάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων 

Οργάνων Ελέγχου (International Organisation of Supreme Audit Institutions, IOSAI) για τον 

έλεγχο στο δημόσιο τομέα13. Ειδικότερα το ΔΠΑΟΕ-100 «Θεμελιώδεις Αρχές του Ελέγχου στο 

Δημόσιο Τομέα» (ISSAI-100 “Fundamental Principles of Public-Sector Auditing”) είναι ένα 

κείμενο 51 άρθρων τα οποία ομαδοποιούνται που ομαδοποιούνται σε 5 κατηγορίες: εισαγωγή, 

σκοπός και αρμοδιότητα των ISSAI, πλαίσιο ελέγχου στο δημόσιο τομέα, στοιχεία ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα και αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα. Προφανώς είναι πρακτικά αδύνατο να 

αναφερθούμε εκτενώς στο σύνολο του περιεχομένου του ΔΠΑΟΕ-100, ωστόσο στην παρούσα 

θέση θα συνοψίσουμε κάποια εκ των βασικότερων σημείων του. 

 Πλαίσιο ελέγχου στο δημόσιο τομέα14 

o Σκοπός των ελέγχων στο δημόσιο τομέα 

 Παρ. 17. Το περιβάλλον ελέγχου στο δημόσιο τομέα είναι εκείνο εντός 

του οποίου οι κυβερνήσεις και οι λοιποί δημόσιοι φορείς ευθύνονται για τη 

χρήση πόρων που προέρχονται από την φορολογία και άλλες πηγές και 

χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και άλλους 

αποδέκτες 

 Παρ.18: γενικά, ο έλεγχος στο δημόσιο τομέα ορίζεται ως η συστηματική 

διαδικασία της αντικειμενικής λήψης και αξιολόγησης αποδείξεων για τον 

καθορισμό της συμφωνίας της πληροφόρησης ή των πραγματικών συνθηκών 

με τα καθορισμένα κριτήρια. 

 Παρ.19: τα Ανώτατα Όργανα Ελέγχου (ΑΟΕ) υπηρετούν αυτόν τον στόχο 

ως σημαντικοί πυλώνες των εθνικών δημοκρατικών συστημάτων και των 

μηχανισμών διακυβέρνησης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

ενίσχυση της διοίκησης του δημόσιου τομέα δίνοντας έμφαση στις αρχές της 

διαφάνειας, λογοδοσίας, διακυβέρνησης και επίδοσης 

                                                 
13 Τονίζεται ότι τα εν λόγω πρότυπα αναφέρονται αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς και όχι σε μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς γενικά. 
14 International Standards of Supreme Audit Institutions 100 “Basic Principles in Government Auditing”: 
http://www.issai.org/media/12943/issai_100_e.pdf 
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 Παρ.20: όλοι οι έλεγχοι στο δημόσιο τομέα εκκινούν με τους 

αντικειμενικούς στόχους που ενδέχεται να εξαρτώνται από τον τύπο ελέγχου. 

Ωστόσο, όλοι οι έλεγχοι στο δημόσιο τομέα συνεισφέρουν στην καλή 

διακυβέρνηση: 

 Παρέχοντας στους προοριζόμενους χρήστες ανεξάρτητη, 

αντικειμενική και αξιόπιστη πληροφόρηση, συμπεράσματα ή απόψεις 

βάσει επαρκών και κατάλληλων αποδείξεων 

 Ενισχύοντας τη λογοδοσία και διαφάνεια ενθαρρύνοντας τη 

συνεχή βελτίωση και διατηρήσιμη εμπιστοσύνη στην κατάλληλη χρήση 

των δημόσιων κεφαλαίων και περιουσίας και την επίδοση της δημόσιας 

διοίκησης  

 Ενισχύοντας εκ νέου την αποτελεσματικότητα των θεσμικά 

κατοχυρωμένων σωμάτων που εκτελούν γενική επίβλεψη και 

διορθωτικές δράσεις επί της κυβέρνησης και των σωμάτων που 

ευθύνονται  για τη διοίκηση δραστηριοτήτων δημόσιας χρηματοδότησης  

 Δημιουργώντας κίνητρα αλλαγής μέσω παροχής γνώσης, 

ολοκληρωμένης ανάλυσης και τεκμηριωμένων υποδείξεων βελτίωσης 

 Παρ.21: γενικά, οι έλεγχοι στο δημόσιο τομέα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε ένα ή περισσότερους από τους εξής τύπους: έλεγχοι 

οικονομικών καταστάσεων, έλεγχοι συμμόρφωσης με τις Αρχές και έλεγχοι 

επίδοσης 

o Τύποι ελέγχων στο δημόσιο τομέα 

 Παρ.22: οι τρεις τύποι ελέγχων ορίζονται ως εξής: 

 Οι οικονομικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στο να προσδιορίσουν αν 

η οικονομική πληροφόρηση αναφέρεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 

πλαίσιο 

 Οι έλεγχοι επίδοσης επικεντρώνονται στο αν οι παρεμβάσεις, τα 

προγράμματα και οι θεσμοί λειτουργούν βάσει των αρχών οικονομίας, 

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας και αν υφίστανται περιθώρια 

βελτίωσης. 
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 Οι έλεγχοι συμμόρφωσης επικεντρώνονται στο αν ένα 

συγκεκριμένο ζήτημα συμμορφώνεται με τις αρχές που έχουν οριστεί ως 

κριτήρια 

 Παρ23: τα ΑΟΕ μπορούν να εκτελούν ελέγχους σε κάθε υποκείμενο που 

σχετίζεται με διοικητικές αρμοδιότητες και στα υποκείμενα που είναι 

επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση και την κατάλληλη χρήση δημόσιων 

πόρων.  

 Στοιχεία ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

o Τα τρία μέρη 

 Παρ.25:  οι έλεγχοι στο δημόσιο τομέα εμπλέκουν τουλάχιστον τρία μέρη: 

τον ελεγκτή, το ελεγχόμενο μέρος και τους προοριζόμενους χρήστες.  

o Υποκείμενο  θέμα, κριτήρια και πληροφόρηση για το υποκείμενο θέμα. 

 Παρ.26: το υποκείμενο θέμα αναφέρεται στην πληροφόρηση, την συνθήκη 

ή τη δραστηριότητα που μετριέται ή αξιολογείται έναντι συγκεκριμένων 

κριτηρίων. Μπορεί να λάβει πολλές μορφές και πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο 

και ικανό να αξιολογηθεί με συνέπεια. 

 Παρ.27: κριτήρια είναι οι τιμές σύγκρισης που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση του υποκείμενου θέματος 

 Παρ.28: η πληροφόρηση του υποκείμενου θέματος αναφέρεται στο 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης ή προσμέτρησης του υποκείμενου θέματος έναντι 

των κριτηρίων. 

o Τύποι εμπλοκής 

 Παρ.29: υπάρχουν 2 τύποι εμπλοκής 

 Εμπλοκή βεβαίωσης: το υπεύθυνο μέρος προσμετρά το υποκείμενο 

θέμα έναντι των κριτηρίων και παρουσιάζει την πληροφόρηση του 

υποκείμενου θέματος επί της οποίας, στη συνέχεια, ο ελεγκτής συλλέγει 

αποδείξεις επαρκείς και κατάλληλες να προσφέρουν μία ορθολογική 

βάση για την εξαγωγή συμπεράσματος 

 Εμπλοκή άμεσης αναφοράς: ο ελεγκτής προσμετρά ή αξιολογεί 

έναντι των κριτηρίων το υποκείμενο θέμα. Ο ελεγκτής επιλέγει το 
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υποκείμενο θέμα και τα κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και 

την σημαντικότητα.  

 Παρ.30: οι οικονομικοί έλεγχοι είναι πάντα εμπλοκή βεβαίωσης καθώς 

βασίζονται σε οικονομική πληροφόρηση που παρουσιάζεται από το υπεύθυνο 

μέρος . Οι έλεγχοι συμμόρφωσης μπορούν να είναι εμπλοκή βεβαίωσης ή 

εμπλοκή άμεσης αναφοράς 

o Εμπιστοσύνη και διασφάλιση των ελέγχων στο δημόσιο τομέα 

 Παρ.31: οι έλεγχοι παρέχουν πληροφόρηση βάσει επαρκών και 

κατάλληλών αποδείξεων και  οι ελεγκτές πρέπει να εκτελούν διαδικασίες για 

τη μείωση ή τη διαχείριση του κινδύνου εξαγωγής ακατάλληλων 

συμπερασμάτων 

 Παρ.32: ανάλογα με την έλεγχο και τις ανάγκες των χρηστών η 

διασφάλιση μπορεί να επικοινωνηθεί με δύο τρόπους: 

 Μέσω απόψεων και συμπερασμάτων που μεταδίδουν ρητά το 

επίπεδο διασφάλισης 

 Με άλλους τρόπους: σε κάποιες περιπτώσεις εμπλοκής άμεσης 

αναφοράς ο ελεγκτής παρέχει στους χρήστες τον αναγκαίο βαθμό 

εμπιστοσύνης εξηγώντας ρητά πώς επετεύχθη η ισόρροπη και 

ορθολογική ανάπτυξη των ευρημάτων, κριτηρίων και συμπερασμάτων 

και γιατί οι συνδυασμοί των ευρημάτων και των κριτηρίων οδηγούν σε 

συγκεκριμένα συμπεράσματα ή προτάσεις. 

 Παρ.33. Η διασφάλιση μπορεί να είναι είτε λογική είτε περιορισμένη 

 Αρχές ελέγχου στο δημόσιο τομέα. 

o Οργανωτικές απαιτήσεις 

 Παρ.35. τα ΔΟΕ πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν τις κατάλληλες 

διαδικασίες για την ηθική και την ποιότητα του ελέγχου 

o Γενικές αρχές 

 Παρ.36: οι ελεγκτές πρέπει να συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις 

ηθικής και να είναι ανεξάρτητοι 
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 Παρ.37: οι ελεγκτές πρέπει να διατηρούν κατάλληλη επαγγελματική 

συμπεριφορά εφαρμόζοντας επαγγελματικό σκεπτικισμό, επαγγελματική κρίση 

και τη δέουσα φροντίδα καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου 

 Παρ.38: οι ελεγκτές πρέπει να εκτελούν τον έλεγχο σύμφωνα με τα 

επαγγελματικά πρότυπα ποιότητας ελέγχου 

 Παρ.39: οι ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν ή να έχουν πρόσβαση στις 

απαιτούμενες για τον έλεγχο δεξιότητες  

 Παρ. 40: οι ελεγκτές πρέπει να διαχειρίζονται τον κίνδυνο παροχής 

ακατάλληλης για τις περιστάσεις του ελέγχου αναφοράς  

 Παρ. 41: οι ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σημαντικότητα 

καθόλη τη διαδικασία ελέγχου  

 Παρ.42: οι ελεγκτές πρέπει να ετοιμάζουν αποδεικτικά έγγραφα ελέγχου 

ικανά να παρέχουν με επαρκή λεπτομέρεια σαφή κατανόηση της εργασίας που 

εκτελέστηκε, των αποδείξεων που συλλέχθηκαν και των συμπερασμάτων που 

εξήχθησαν  

 Παρ.43: οι ελεγκτές πρέπει να  εγκαθιδρύουν αποτελεσματική επικοινωνία 

καθόλη τη διαδικασία ελέγχου  

o Αρχές σχετικές με τη διαδικασία ελέγχου  

 Παρ. 44: οι ελεγκτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι του ελέγχου 

έχουν καθοριστεί σαφώς 

 Παρ.45: οι ελεγκτές πρέπει να αποκομίσουν κατανόηση  της φύσης της 

οντότητας / προγράμματος που ελέγχεται  

 Παρ.46: οι ελεγκτές πρέπει να εκτελούν αξιολόγηση κινδύνου ή ανάλυση 

προβλήματος και να αναθεωρούν σχετικά εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο βάσει 

των ευρημάτων του ελέγχου 

 Παρ.47: οι ελεγκτές πρέπει να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τους 

κινδύνους απάτης που σχετίζονται με τους αντικειμενικούς στόχους του 

ελέγχου 

 Παρ.48: οι ελεγκτές πρέπει να σχεδιάζουν την εργασία τους για να 

διασφαλίσουν ότι ο έλεγχος εκτελείται με αποδοτικό και αποτελεσματικό 

τρόπο 
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 Παρ.49: οι ελεγκτές πρέπει να εκτελούν ελεγκτικές διαδικασίες που 

παρέχουν κατάλληλες ελεγκτικές αποδείξεις για να υποστηρίξουν την αναφορά 

ελέγχου 

 Παρ.50: οι ελεγκτές πρέπει να αξιολογούν τις αποδείξεις ελέγχου και να 

εξάγουν συμπεράσματα 

 Παρ.51: οι ελεγκτές πρέπει να ετοιμάζουν αναφορά ελέγχου βάσει των 

συμπερασμάτων στα οποία κατέληξαν. 

Η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου έχει πλέον γίνει ευρέως αποδεκτή αλλά, 

αντίθετα με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπου ο βασικότερος στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους οι επιδιώξεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών 

περιλαμβάνουν οφέλη που, εκ φύσεως, δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν εύκολα. Αν και οι 

ομοιότητες ανάμεσα σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε επίπεδο 

χρησιμότητας εσωτερικού ελέγχου είναι προφανείς, υπάρχουν σημαντικές διαφορές αναφορικά 

τόσο με την έκταση – ένταση όσο και με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία του εσωτερικού 

ελέγχου στους δύο τύπους οργανισμών. 
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Κεφάλαιο 3. Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

3.1. Εισαγωγικά 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά σε εμπειρικές, κυρίως, έρευνες (σύνοψη 

ευρημάτων) σχετικά με το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου. Η ανάλυση επικεντρώνεται στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο 

όπως, ενδεικτικά, τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του, τη σημασία 

του για τους συμμέτοχους του οργανισμού κλπ.  

3.2. Έρευνες  

Σύμφωνα με τον Shamsuddin (2014), η πιο σημαντική πτυχή που καθορίζει την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου, τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 

οργανισμούς είναι η ανεξαρτησία. Ο συγγραφέας προσθέτει, επίσης, ότι όταν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές δεν είναι ανεξάρτητοι, οδηγούνται στην παραγωγή προκατειλημμένων (biased) 

αναφορών οι οποίες δεν συνεισφέρουν πρακτικά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία του δημόσιου 

τομέα συνολικά. 

Η σημασία της συνεργασίας των εσωτερικών ελεγκτών με τους εξωτερικούς ελεγκτές 

ενισχύεται από τα εμπειρικά ευρήματα του Grass-Gill (2012) σύμφωνα με τα οποία, η 

συνεργασία των δύο ελεγκτών συνεισφέρει σημαντικά στην ποιότητα των λογιστικών 

καταστάσεων. 

Μία ακόμα πτυχή της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου ως προς την 

πρόληψη της λογιστικής απάτης είναι, κατά τους Budescu κ.ά. (2012), η συνεργασία των 

εσωτερικών ελεγκτών με τους εξωτερικούς ελεγκτές.  

Η έρευνα των Gullkvist και Jokipii (2012) δείχνει ότι ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών 

δεν ευθυγραμμίζεται με την ανίχνευση της λογιστικής απάτης καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές 

εστιάζουν περισσότερο  στην κατάχρηση (υπεξαίρεση) περιουσιακών στοιχείων.  
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Ο Φουστανάκης (2011) διενεργεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τον εσωτερικό 

έλεγχο στο Δήμο Πειραιά. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές 

υστερήσεις σε διαδικασίας και, γενικότερα, την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου στο 

συγκεκριμένο δήμο. Ενδεικτικά, οι παραπάνω αδυναμίες αφορούν στην μη ύπαρξη εγχειριδίου 

διαδικασιών, την ελλιπή και αποσπασματική περιγραφή καθηκόντων, τη μη θέσπιση Κώδικα 

Δεοντολογίας, την απουσία διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνων, στην απουσία ειδικού 

λογισμικού άντλησης πληροφοριών για τους εσωτερικούς ελεγκτές και, γενικότερα, την χαμηλή 

ποιότητα πληροφόρησης, την απουσία Επιτροπής Ελέγχου στην οποία θα λογοδοτεί περιοδικά η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και την απουσία αξιολόγησης του έργου των εσωτερικών 

ελεγκτών. Τέλος, τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τόσο η Διοίκηση όσο και οι 

εργαζόμενοι δεν αντιλαμβάνονται πλήρως την προστιθέμενη αξία της Υπηρεσίας Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Ο Ebaid (2011) παρουσιάζει ευρήματα σύμφωνα με τα οποία η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου (σε εισηγμένες εταιρίες) είναι μάλλον συμβατική και δεν προσφέρει 

ιδιαίτερη αξία στην εταιρική διακυβέρνηση.  

Οι Medina-Borja και Triantis (2007) τονίζουν την ανάγκη ελέγχου της επίδοσης σε 

περιόδους αναδιάρθρωσης και ορθολογισμού των μη κερδοσκοπικών οργανισμών ώστε να μη 

μειωθεί η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, ο έλεγχος επίδοσης παρέχει 

μία συνολική εικόνα των αδυναμιών του οργανισμού και, ως εκ τούτου, αυξάνει την πιθανότητα 

να αποκαλυφθούν τα πεδία όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη βελτιώσεων και ορθολογισμού. 

Μία ακόμη έρευνα, αυτή των Zimmermann και Stevens (2006), υποδεικνύει ότι η 

απαίτηση των εξωτερικών συμμέτοχων είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος παράγοντας 

παρακίνησης και λόγος για την επιμέτρηση της επίδοσης ακολουθούμενη από την ανάγκη 

ενίσχυσης της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητα. Ένας ακόμα παράγοντας παρακίνηση 

για την επιμέτρηση επίδοσης είναι η επιδίωξη πρόσθετης χρηματοδότησης και η βελτίωση των 

υπηρεσιών.  

Σύμφωνα με τον Krishnan (2005), η κατάλληλη εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού 

ελέγχου βελτιώνουν την απόδοση του οργανισμού. 



31 
 

O Basoln (2002) επισημαίνει ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι το σύνολο των οδηγιών, 

κατευθυντήριων και διαδικασιών που εγκαθιδρύονται από την ανώτατη διοίκηση για την 

πρόληψη απωλειών που απορρέουν από εγκληματικές ενέργειες, λάθη, τεχνικές δυσλειτουργίες 

και αδιαφορία των εργαζομένων. Ο εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει, επίσης, στην πρόληψη 

διοικητικών (νομικών) μέτρων εναντίων του οργανισμού όπως τα πρόστιμα ή οι διώξεις. Οι 

λογιστικές αρχές και οι κανόνες εσωτερικού ελέγχου προϋποθέτουν ότι οι οργανισμοί 

εγκαθιδρύουν κατάλληλους και λειτουργικούς εσωτερικούς ελέγχους για τη βελτίωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτές οι αρχές περιλαμβάνουν γενικά τις γενικά παραδεκτές 

λογιστικές αρχές και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου. 

Οι Sawhill και Williamson (2001) αναφέρουν πλήθος λόγων για τους οποίους οι μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να ελέγχουν την επίδοση. Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 

οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον έλεγχο επίδοσης ως μέτρο ελέγχου των ενεργειών 

που εκτελούνται από τα επιμέρους τμήματα και ως μέσο ευθυγράμμισης του οργανισμού στην 

επίτευξη της αποστολής και των στόχων του. Επιπρόσθετα, ο έλεγχος επίδοσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για σκοπούς όπως η επιρροή της συμπεριφοράς του Κοινού.  

Κατά τον Juheno (1999), ο εσωτερικός έλεγχος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 

σύστημα διακυβέρνησης συμβάλλοντας στην προετοιμασία, εκ μέρους του οργανισμού, πλήρων 

και ακριβών (αξιόπιστων) λογιστικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, οι οργανισμοί μπορούν να 

εφαρμόσουν λειτουργικούς ελέγχους για την πρόληψη και αντιμετώπιση λειτουργικών κινδύνων 

που σχετίζονται με δραστηριότητες παραγωγής και τεχνολογικές διαδικασίες. 

Κατά τους Hillison κ.ά (1999), η απαιτούμενη συνεισφορά του εσωτερικού ελέγχου 

αποδεικνύεται από τη θέσπιση του Ελεγκτικού Προτύπου 82 που τονίζει το ρόλο του εσωτερικού 

στην αποτροπή της λογιστικής απάτης.  

Σύμφωνα με τους Schleifer και Greenawalt (1996), ο όρος-κλειδί που διασφαλίζει ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λογιστικής απάτης είναι η “κριτική 

σκέψη”. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να διαθέτει ικανότητα 

αντίληψης διαφορετικών πτυχών και όχι μόνο αυτών που εμπίπτουν στα “παραδοσιακά” 

καθήκοντά του. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τον απλό εντοπισμό ελαττωματικών περιοχών, οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναζητούν τις αιτίες και τις επιπτώσεις των εκάστοτε 
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παραλείψεων. Με αυτόν τον τρόπο είναι περισσότερο πιθανό να οδηγηθούν σε αναθεώρηση του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου προς την κατεύθυνση πρόληψης της λογιστικής απάτης. 

Η βιβλιογραφία σε θεωρητικό επίπεδο υποστηρίζει τη χρησιμότητα του εσωτερικού 

ελέγχου για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της επίδοσης και την πρόληψη απάτης. 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι τα οφέλη του ελέγχου προϋποθέτουν την ύπαρξη συγκεκριμένων 

συνθηκών κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων συστημάτων και, κυριότερα, της ανεξαρτησίας. 

Παρά το γεγονός ότι κάποιες έρευνες υποστηρίζουν και εμπειρικά τη συνεισφορά του 

εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν άλλες που αμφισβητούν κάτι τέτοιο ερμηνεύοντας τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου ως αποτέλεσμα απαίτησης κάποιων συμμέτοχων. Σε επίπεδο εμπειρικών 

ευρημάτων για τους Ο.Τ.Α. Ελλάδας, προκύπτει σχεδόν πλήρης απουσία συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 
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Κεφάλαιο 4. Ανασκόπηση Θεσμικού Πλαισίου στην Ελλάδα 

4.1. Εισαγωγικά 

Στο τρέχον κεφάλαιο επιχειρείται η ανασκόπηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει 

τον εσωτερικό έλεγχο σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης15. Ιστορικά, ο έλεγχος του 

δημόσιου τομέα στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τις τρεις εξουσίες: την εκτελεστική 

(κυβέρνηση), τη δικαστική (ελεγκτικό συνέδριο) και τη νομοθετική (Βουλή). Ο έλεγχος εκ 

μέρους της εκτελεστικής εξουσίας ρυθμίζεται από το νόμο 2362/1995 περί «Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». Σε διοικητικό επίπεδο, ο 

έλεγχος πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια εκκινώντας, σε πρώτο στάδιο, από τον εσωτερικό 

έλεγχο εκ μέρους του αξιωματούχου που παρέχει την έγκριση (authorising officer). Ο 

οικονομικός έλεγχος υπάγεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που είναι 

ανεξάρτητες του φορέα που διενήργησε μία δαπάνη (δεύτερο στάδιο). Εκ των υστέρων, ο 

έλεγχος πραγματοποιείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο που εγκρίνει τη δαπάνη στο πλαίσιο του 

διοικητικού εσωτερικού ελέγχου (τρίτο στάδιο). Ωστόσο, η εξέλιξη της πολυπλοκότητας των 

συναλλαγών του δημόσιου τομέα και η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια επέβαλε την 

προσπάθεια μεταρρύθμισης του εσωτερικού ελέγχου που οδήγησε στην ψήφιση του νόμου 

2362/1995. Το σημαντικότερο, ίσως, στοιχείο που επέβαλλε ο εν λόγω νόμος ήταν η χρήση του 

διπλογραφικού συστήματος για την λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών στο δημόσιο 

τομέα, η τυποποίηση των εθνικών λογαριασμών, η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του 

δημόσιου τομέα και η δημοσίευση οικονομικών (λογιστικών) καταστάσεων.  

4.2. Το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

Το περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα καθορίζεται σε σημαντικό 

βαθμό από το νόμο 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» σε συνδυασμό με το 

νόμο 2362/1995 που αναφέρθηκε στο εισαγωγικό τμήμα του τρέχοντος κεφαλαίου. Ειδικότερα, 

                                                 
15 Για τη συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου, ως πηγές χρησιμοποιούνται οι νόμοι που αναφέρονται κατά περίπτωση 
και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροής (2012) «Compendium of the public internal control systems in the EU 
Member States»  εκτός αν πραγματοποιείται παραπομπή σε διαφορετική πηγή.  
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όσον αφορά θέματα προϋπολογισμού, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει τις εξής 

αρμοδιότητες: 

 Συντάσσει και αναθεωρεί το μεσοπρόθεσμο (3ετές) οικονομικό πλαίσιο που 

υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών 

 Συντάσσει τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό και παρακολουθεί την εκτέλεσή 

του 

 Συντάσσει τους απολογισμούς της κεντρικής διοίκησης (υπουργεία, 

αποκεντρωμένες διοικήσεις κλπ) οι οποίου υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο προς 

έγκριση. 

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαχειρίζεται, επίσης, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο το οποίο καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 15/2011 ως διπλογραφικό σύστημα σε 

συμφωνία με τη λογιστική αναπροσαρμοσμένης ταμειακής βάσης και το σύστημα της αρχής του 

δεδουλευμένου εσόδου και εξόδου. Το λογιστικό σύστημα της κεντρικής διοίκησης 

περιλαμβάνει τα έσοδα και τις δαπάνες που διαχειρίζεται του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

καθώς και τις πληρωμές και εισπράξεις που πραγματοποιούνται από τις κατά τόπους 

φορολογικές υπηρεσίες (Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ΔΥΟ). Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια 

του εξωτερικού ελέγχου, ο έλεγχος επί των παραπάνω πραγματοποιείται από του Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

4.3. Βασικά όργανα εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα 

Σύμφωνα με το νόμο 3492/2006 ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου  ορίζεται το συνολικό 

σύστημα διαχειριστικών και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων οργανωτικής 

δομής, των μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου, που εφαρμόζεται από 

τη διοίκηση της λειτουργίας κάποιου φορέα με στόχο την υποστήριξη της επιδίωξης των στόχων 

του με αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

διασφαλίζει την περιουσία και τους πόρους του φορέα πιστοποιώντας την πληρότητα και 

ακρίβεια των λογιστικών εγγράφων και παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αναφορικά με 

την υγιή οικονομική διαχείριση. 
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Ο προαναφερθέντας νόμος εγκαθίδρυσε τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης 

στο Υπουργείο Οικονομικών της οποίας η αποστολή είναι η διασφάλιση υγιούς οικονομικής 

διαχείρισης του προϋπολογισμού και των φορέων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν όπως 

καθορίζεται από απόφαση του αρμόδιου υπουργού. Για να εκπληρώσει την αποστολή της, η 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (μπορεί να)16: 

 Απασχολεί προσωπικό με κατάλληλα προσόντα 

 Χρησιμοποιεί μεθόδους που εφαρμόζονται από διεθνείς φορείς ελέγχου  

 Εκτελεί ελέγχους  

o Διαχείρισης προϋπολογισμού των φορέων για να καθορίζει αν τα ποσά 

που επιχορηγούνται σε αυτούς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για 

τους οποίους εγκρίθηκαν, αν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις 

όταν πραγματοποιούνται δαπάνες, αν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

που διασφαλίζουν την είσπραξη εσόδων και αν τα έσοδα εισπράττονται 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

o Διαχείρισης και συστημάτων ελέγχου με στόχο να προσδιορίσει την 

καταλληλότητά τους  

 Λαμβάνει ή να προτείνει κατάλληλα μέτρα για την βελτίωση της διαχείρισης και 

των συστημάτων ελέγχου των φορέων ώστε να συμβάλλει στην προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων τους, την σύννομη και αποτελεσματική διαχείριση των 

δαπανών τους και την αντιμετώπιση της απάτης, της απιστίας και οποιασδήποτε 

άλλης παράνομης δραστηριότητας 

 Επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις  

 Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών και ιδιαιτέρως των 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές της  

 Προετοιμάζει ετήσια αναφορά επιθεώρησης που συμπεριλαμβάνει τα 

συμπεράσματα και τις αξιολογήσεις των ελέγχων της. 

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης υπάγεται στη Γενική Γραμματεία 

Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα 

                                                 
16 Νόμος 3492/2006 
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Οικονομικής Πολιτικής που συνιστά πολιτικό πρόσωπο. Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής 

Πολιτικής επιβλέπει τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης και έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες: 

 Είναι υπεύθυνος(η) για την επίτευξη της αποστολής της Γενικής Γραμματείας 

Οικονομικής Επιθεώρησης  

 Εγγυάται την ακεραιότητα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, 

αντικειμενικότητα και εγκυρότητα των ελέγχων που διενεργούνται από τη Γενική 

Γραμματεία Οικονομικής Επιθεώρησης και διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα  

των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου  

 Επιβλέπει και διευθύνει το προσωπικό που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία 

Οικονομικής Επιθεώρησης  

 Λαμβάνει ή προτείνει κατάλληλα μέτρα προστασίας των οικονομικών 

συμφερόντων, της σύννομης και αποτελεσματικής διαχείρισης δαπανών και της 

καταπολέμησης της απάτης, της απιστίας και οποιασδήποτε άλλης παράνομης 

πράξης  

 Προετοιμάζει και υποβάλλει της ετήσια αναφορά ελέγχου της Γενικής 

Γραμματείας Οικονομικής Επιθεώρησης  

Η Γενική Γραμματείας Οικονομικής Επιθεώρησης περιλαμβάνει την Επιτροπή Εποπτείας 

που αποτελείται από τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (ως 

πρόεδρος), τον επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Επιθεώρησης και τους 

επικεφαλής των Γραμματειών  The Directorate�General of Financial Audits με τις ακόλουθες 

βασικές αρμοδιότητες: 

 Έγκριση των διαδικαστικών κανόνων της γραμματείας 

 Έγκριση του χρονοδιαγράμματος ετήσιου ελέγχου  

 Παρακολούθηση της προόδου των ελέγχων  

 Αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου 

 Έγκριση της ετήσιας έκθεσης  

 Υποβολή προτάσεων για τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των ελεγχόμενων φορέων με τις υποδείξεις των ελεγκτών  
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 Υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομικών ή άλλον αρμόδιο υπουργό για 

τη βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης  

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση ερευνών για την καταπολέμηση της απάτης και 

υποβολή προτάσεων μέτρων μετατροπής των εν λόγω ερευνών σε 

αποτελεσματικότερες. 

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Επιθεώρησης περιλαμβάνει τρεις γραμματείες 

σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο: 

 Γραμματεία Επιθεώρησης Υπουργείων, Φορέων Δημόσιου Δικαίου και 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού 

 Γραμματεία Ελέγχου Φορέων Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσιων 

Επιχειρήσεων, Φορέων Ιδιωτικού Δικαίου και Λοιπών Φορέων 

 Γραμματεία Τεχνικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας 

Μέσω των γραμματειών της, η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Επιθεώρησης 

επιτυγχάνει τους στόχους της αποστολής της για την προετοιμασία και την εκτέλεση των 

ελέγχων με σκοπό την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων και υποβολή προτάσεων λήψης 

διορθωτικών μέτρων για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχων και την παροχή 

κατάλληλης διασφάλισης για το σύνολο ή τμήμα των οικονομικών υποθέσεων του κράτους. 

Οι οικονομικοί έλεγχοι εκτελούνται κατά παραγγελία του επικεφαλής της Γραμματείας 

Οικονομικής Επιθεώρησης και περιλαμβάνουν τακτικούς ελέγχους βάσει προκαθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος και έκτακτους ελέγχους που εκτελούνται μετά από σχετική παραγγελία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή αρμόδιου εισαγγελέα. Οι οικονομικοί επιθεωρητές ευθύνονται για: 

 Τον έλεγχο της καταλληλότητας της διαχείρισης και των συστημάτων ελέγχου 

κάποιου φορέα 

 Τον έλεγχο της νομιμότητας και τακτικότητας των δαπανών, την ορθολογική 

διαχείριση των πόρων και την ορθή συλλογή των εσόδων των φορέων καθώς και 

τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους και την ανίχνευση κατάχρησης, 

σπατάλης ή διαφθοράς 

 Τον έλεγχο των αμοιβών του προσωπικού των φορέων  

 Την αξιολόγηση του προγραμματισμού και της επίδοσης των σχεδίων των φορέων  
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 Την διασφάλιση συμμόρφωσης των φορέων με τους κανόνες διαχείρισης  

 Την αξιολόγηση της επίδοσης των ελεγχόμενων φορέων. 

Ο νόμος 3492/2006 ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως την ανεξάρτητη ελεγκτική – 

συμβουλευτική δραστηριότητα που διασφαλίζει την επάρκεια των συστημάτων διοίκησης και 

ελέγχου ενός φορέα που στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας του και την επίτευξη των 

στόχων του με χρήση συστηματικών και δομημένων μεθοδολογικών που αποσκοπούν κυρίως 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία του, τις 

διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις διαδικασίες ελέγχου. 

Ο προαναφερθέντας νόμος θεσμοθετεί την εγκαθίδρυση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε 

όλα τα υπουργεία και τις περιφέρειες της χώρας καθώς και φορείς που επιβλέπονται από 

υπουργεία και περιφέρειες με προϋπολογισμό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με 

Προεδρικό Διάταγμα των αρμόδιων υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Οικονομικών. Αυτό το προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις αρμοδιότητες των 

μονάδων ελέγχου εντός του πλαισίου  προστασίας των οικονομικών συμφερόντων τους. 

Όσον αφορά στο έργο των μονάδων εσωτερικού ελέγχου, ο προαναφερθέντας νόμος 

προβλέπει: 

 Την επιβολή οικονομικών κυρώσεων από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου του 

φορέα σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται μεμονωμένες ή συστηματικές 

παρατυπίες στις υπηρεσίες του φορέα ή τις υπηρεσίες που εποπτεύονται από τον 

φορέα υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι φορείς δε διαθέτουν μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου  

 Τις βασικές σχέσεις (διάγραμμα ροής διαδικασιών) ανάμεσα στη Γραμματεία 

Οικονομικής Επιθεώρησης και τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των υπουργείων 

και των περιφερειών 

Ειδικότερα, η Γραμματεία Οικονομικής Επιθεώρησης: 

 Ετοιμάζει τις προδιαγραφές που αφορούν στην οργάνωση, την εσωτερική 

λειτουργία και τις αρμοδιότητες των μονάδων εσωτερικού ελέγχου κατόπιν 

σχετικής έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών  
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 Λαμβάνει ενημέρωση από τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με τα 

ευρήματα ελέγχου 

 Παρέχει κατευθύνσεις στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με την 

επιβολή οικονομικών κυρώσεων και παρακολουθεί την εκτέλεση αυτών των 

κυρώσεων 

 Παρέχει οδηγίες στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου αναφορικά με την αξιολόγηση 

των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται από τους ελεγχόμενους φορείς και 

παρακολουθεί την ακριβή εφαρμογή τους  

 Αξιολογεί τους ελέγχους και τα ευρήματα των μονάδων εσωτερικού ελέγχου και 

τα συμπεριλαμβάνει στην ετήσια αναφορά ελέγχου της  

Οι πρόσθετες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 

 Τακτικό έλεγχο των πιστώσεων 

 Οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο δημόσιων λειτουργών και δημόσια 

διοίκησης 

 Εκτέλεση ένορκων διοικητικών εξετάσεων αναφορικά με την απώλεια 

αποδεικτικού υλικού πληρωμής δημόσιων δαπανών 

 Διερεύνηση της αποτυχίας υποβολής προκαταβολικών πληρωμών  

4.4. Άλλα όργανα εσωτερικού ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα 

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ιδρύθηκε με το νόμο 

2477/1997 και αναβαθμίστηκε με το νόμο 3074/2002. Η αποστολή του ΣΕΕΔΔ είναι η 

διασφάλιση κατάλληλης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης μέσω εντοπισμού φαινομένων 

κακοδιαχείρισης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας και υπηρεσιών χαμηλής 

ποιότητας.  Οι κύριες αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ περιλαμβάνουν: 

• Εκτέλεση επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
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• Εκτέλεση πειθαρχικών διώξεων και προσαγωγή των υποκειμένων στον αρμόδιο 

εισαγγελέα για απόδοση ευθυνών  

• Εκτέλεση ελέγχων της περιουσίας των υπαλλήλων των ελεγχόμενων φορέων  

• Εκτέλεση προκαταρκτικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας  

• Συλλογή αποδείξεων εγκληματικής ή πειθαρχικής δίωξης. 

Ο χώρος ευθύνης του ΣΕΕΔΔ καλύπτει τις δημόσιες υπηρεσίες, τους φορείς δημόσιου 

δικαίου, τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες τοπικές αρχές, τους κρατικούς φορείς ιδιωτικού 

δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις. Το ΣΕΕΔΔ διευθύνεται από τον Ειδικό Γραμματέα του 

ΣΕΕΔΔ ο οποίος είναι πολιτικό πρόσωπο. Το προσωπικό του ΣΕΕΔΔ αποτελείται από 80 

επιθεωρητές – ελεγκτές και υπαλλήλους της Γραμματείας. Το ΣΕΕΔΔ διενεργεί ελέγχους και 

επιθεωρήσεις κατόπιν εντολής που δίδεται ανεξάρτητα από τον Ειδικό Γραμματέα ή εντολών 

υπουργών, γενικών γραμματέων, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Συνηγόρου 

του Πολίτη ή ανεξάρτητων διοικητικών αρχών. Σημειώνεται ότι οι αρμοδιότητες του ΣΕΕΔΔ 

υπάγονται πλέον στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (βλ. παρακάτω). 

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

Η αρχή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) συστήθηκε με το νόμο 

3074/2002 με αποστολή τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου του ΣΕΕΔΔ και όλων 

των συναφών φορέων και υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου δημόσιας διοίκησης και τον 

εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Ο νόμος 3074/2002, σε ό,τι αφορά τις 

διατάξεις που αναφέρονται στο Γ.Ε.Δ.Δ. συμπληρώθηκε με τους νόμους 3094/2003, 3146/2003, 

3200/2003, 3345/2005, 3213/2003, 3320/2005. Ο ΓΕΔΔ: 

• Παραγγέλνει αυτεπαγγέλτως από το ΣΕΕΔΔ και τους φορείς ειδικών ελέγχων τη 

διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς 

δημόσιου δικαίου, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες τοπικές αρχές, κρατικούς 

φορείς ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις 

• Παρακολουθεί τη δράση και την πρόοδο των ελέγχων που διενεργούνται από το 

ΣΕΕΔΔ και των φορέων επιθεώρησης και ελέγχου και αξιολογεί το έργο του  
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• Διενεργεί και επαναλαμβάνει ελέγχους και έρευνες σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς 

δημόσιου δικαίου, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες τοπικές αρχές, κρατικούς 

φορείς ιδιωτικού δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις 

• Διενεργεί ελέγχους των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων όλων των φορέων ελέγχου 

και επιθεωρήσεων  

• Διερευνά παράπονα που αφορούν σε ενδείξεις κακοδιαχείρισης 

• Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΓΕΔΔ για το έτος 201517, ο ΓΕΔΔ συνιστά τον 

φορέα ελέγχου με τις αναλογικά υπό εξέταση περιπτώσεις. Όπως παρατηρούμε στο ακόλουθο 

διάγραμμα, ο ΓΕΔΔ εκτέλεσε (το 2014) το 41,7% ακολουθούμενος από το ΣΕΕΔΔ που εκτέλεσε 

το 15,8% των ελέγχων. Δεδομένου ότι το ΣΕΕΔΔ υπάγεται πλέον στον ΓΕΔΔ, η εν λόγω 

υπηρεσία εκτέλεσε πάνω από τους μισούς ελέγχους στο δημόσιο τομέα.   

                                                 
17 Πρόκειται για την πιο πρόσφατη διαθέσιμη ετήσια έκθεση του ΓΕΔΔ, βλ. Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014, Αθήνα, Ιούνιος 2015: 
https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/125/EkthesiGEDD2014.pdf 
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Διάγραμμα 1 Ποσοστό Περιπτώσεων κατά Σώμα Υπηρεσίας Επιθεώρησης Ελέγχου (Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014, Αθήνα, Ιούνιος 2015, σελ.44) 

Στο ακόλουθο διάγραμμα αναφέρεται η σύνθεση των υποθέσεων για τις οποίες 

επιλήφθηκε ο ΓΕΔΔ.  
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Διάγραμμα 2 Ποσοστό Υποθέσεων κατά Νομική Μορφή Φορέα (Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014, Αθήνα, Ιούνιος 2015, σελ.40) 

Όπως προκύπτει, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν τη «μερίδα του λέοντος» 

στους ελέγχους του ΓΕΔΔ με ποσοστό 33,1% το οποίο είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό 

του δεύτερου πιο «δημοφιλούς» δημόσιου φορέα σε επίπεδο ελέγχου από τον ΓΕΔΔ (πρόκειται 

για τα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου με ποσοστό 18,9%. 

Τέλος, όσον αφορά στο ζήτημα που αφορούσαν οι έλεγχοι του ΓΕΔΔ το 2014 (βλ. 

ακόλουθο διάγραμμα), παρατηρούμε ότι πάνω από 1 στους 4 (27,2%) ελέγχους αφορούν 

περιπτώσεις οικονομικής διαχείρισης ενώ το δεύτερο συχνότερα θέμα ελέγχου είναι η παραβίαση 

διοικητικών διαδικασιών.  
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Διάγραμμα 3 Ποσοστό Υποθέσεων κατά Θεματική Κατηγορία (Πηγή: Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014, Αθήνα, Ιούνιος 2015, σελ.39) 

Ο έλεγχος στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο μεγαλύτερο τμήμα του 

από εξωτερικούς προς τους ελεγχόμενους οργανισμούς φορείς. Από σχετικά δευτερογενή 

στοιχεία, προκύπτει ότι τόσο τα υποκείμενα, δηλαδή οι ελεγχόμενοι φορείς, όσο και τα 

αντικείμενα, δηλαδή τα ζητήματα προς έλεγχο, του ελέγχου παρουσιάζουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Επίσης, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (υποκείμενα) και τα ζητήματα 

οικονομικής διαχείρισης (αντικείμενα) βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των ελέγχων που 

διενεργούνται στο δημόσιο τομέα. 
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Κεφάλαιο 5. Μελέτες Περιπτώσεων Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα 

5.1. Εισαγωγικά  

Το τρέχον κεφάλαιο ασχολείται με την παρουσίαση του εσωτερικού σε δύο Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Θεσσαλονίκης και, πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Νεάπολης 

Συκεών και το Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. Η ανάλυση στηρίζεται σε δευτερογενείς πηγές 

πληροφόρησης που αφορούν στους εν λόγω δήμους όπως, ενδεικτικά, τα δημοσιευμένα 

επιχειρησιακά προγράμματα και οι ιστοσελίδες των δήμων. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι διττός. 

Αρχικά, επιδιώκεται η αποτύπωση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (πχ οργανόγραμμα και 

αρμοδιότητες των οικείων τμημάτων) και, ακολούθως, ο εντοπισμός μέτρων εσωτερικού ελέγχου 

που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των διοίκησης των δήμων (διαχείριση, εξυπηρέτηση 

πολίτη κλπ). 

5.2. Η περίπτωση του Δήμου Νεάπολης – Συκεών 

Σύντομη περιγραφή του Δήμου  

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Δήμου18, ο πρώην δήμος Συκεών ανήκει στο νομό 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με το Προεδρικό Διάταγμα 

18/18.01.1934, ο μέχρι τότε Δήμος Θεσσαλονίκης διασπάστηκε και έτσι δημιουργήθηκαν νέες 

κοινότητες, μεταξύ αυτών και η κοινότητα Συκεών. Μετά την απογραφή του 1951 και με το 

Βασιλικό Διάταγμα του 1954, επήλθε η μετατροπή της κοινότητας σε Δήμο, που περιλάμβανε 

τους οικισμούς Συκιές και Ρετζίκι. Ο Δήμος εχει συνολική έκταση 3800 στρέμματα και 

πληθυσμό 55.000 κατοίκους, όπως εκτιμάται για το 2007. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 

πληθυσμού της ΕΣΥΕ που πραγματοποιήθηκε το 2001, ο πραγματικός πληθυσμός ήταν 41.726 

κάτοικοι ενώ ο μόνιμος πληθυσμός, που είναι λίγο μεγαλύτερος, ανέρχεται σε 42.787 κατοίκους. 

Από το 1991 μέχρι το 2001 ο πληθυσμός του Δήμου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 22,5% σε 

                                                 
18 http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/web/guest/cityofsykies 
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σχέση με την προηγούμενη απογραφή, ενώ η αντίστοιχη αύξηση της χώρας ήταν κατά μέσο όρο 

7%. Από το σύνολο της έκτασης του Δήμου, το μεγαλύτερο ποσοστό (52.6%) αντιστοιχεί στη 

δασική έκταση του Σέιχ-Σου, που ανήκει στη διοικητικά όρια του Δήμου, και έχει έκταση 2000 

στρέμματα. Η υπόλοιπη έκταση, της τάξης των 1800 στρεμμάτων, καλύπτεται από τον οικισμό 

των Συκεών. 

Υπηρεσίες – Οργανόγραμμα 

Από το οργανόγραμμα του Δήμου19 προκύπτει ότι η διοίκηση εκτελείται από τις εξής 

διευθύνσεις: 

1. Διεύθυνση δόμησης και πολεοδομικών εφαρμογών 

2. Διεύθυνση περιβάλλοντος 

3. Διεύθυνση κοινωνικής πολιτικής  

4. Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 

5. Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

6. Διεύθυνση ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το οργανόγραμμα δεν περιλαμβάνει αυτόνομο τμήμα ή 

διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου που να αναφέρεται απευθείας στο δημοτικό συμβούλιο ή σε άλλο 

ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου. Το σύνολο των διευθύνσεων αναφέρονται ως 

υφιστάμενες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

Επικεντρώνοντας στη Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, προκύπτει ότι 

περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 

α) Γραφείο υποστήριξης πολιτικών οργάνων 

β) Γραφείο δημοτικής κατάστασης 

γ) Γραφείο ληξιαρχείου 

δ) Γραφείο ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 

ε)Γραφείο πρωτοκόλλου και διοικητικής μέριμνας 

                                                 
19 http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/web/guest/ypideiy 
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2. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 

α) Γραφείο προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης 

β) Γραφείο λογιστηρίου και αποθηκών 

γ) Γραφείο εσόδων και περιουσίας 

δ) Γραφείο ταμείου 

ε) Γραφείο προμηθειών υλικών εξοπλισμού και υπηρεσιών 

3. Τμήμα Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων 

α) Γραφείο εμπορικών δραστηριοτήτων 

β) Γραφείο χορήγησης αδειών καταστημάτων 

Όπως καταδεικνύει η παραπάνω αναφορά, ο Δήμος δεν διαθέτει τμήμα εσωτερικού 

ελέγχου ούτε ως επιμέρους τμήμα της οικονομικής διεύθυνσης. Ωστόσο, δε μπορεί να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου να υπάγεται σε κάποιο από τα 

γραφεία του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών. 

Παρακολούθηση εκτέλεσης επιχειρησιακού προγράμματος - σχεδίου 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-201920, 

υπάρχουν 5 άξονες δράσης: 

1. Κοινωνική ανάπτυξη  

2. Αλληλεγγύη – Μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης 

3. Αειφόρος ανάπτυξη 

4. Παιδεία και Πολιτισμός  

5. Αναβάθμιση υπηρεσιακής ικανότητα του Δήμου – Εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι στους αναπτυξιακούς άξονες του Δήμου δεν περιλαμβάνονται 

ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εσωτερικού ελέγχου. Είναι προφανές ότι οι 

άξονες 1έως και 4 δε μπορούν να σχετίζονται με ζητήματα εσωτερικού ελέγχου. Ακόμα, όμως, 

και ο άξονας 5 που θα μπορούσε να περιλαμβάνει δείκτες παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου, 

                                                 
20 http://www.dimosneapolis-sykeon.gr/c/document_library/get_file?folderId=875506&name=DLFE-20158.pdf 
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περιλαμβάνει δείκτες που δε σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Αναλυτικότερα, 

περιλαμβάνονται οι εξής δείκτες  

1. Εφαρμογή Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης 

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές στις υπηρεσίες του Δήμου  

3. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ανά εργαζόμενο στις υπηρεσίες του Δήμου 

4. Εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε κατάρτιση  

5. Τακτικά Έσοδα / Σύνολο Εσόδων 

6. Δαπάνες για επενδύσεις / Σύνολο δαπανών 

7. Δαπάνες για τοκοχρεωλύσια / Σύνολο εσόδων 

8. Εισπραχθέντα έσοδα / βεβαιωθέντα έσοδα 

9. Βεβαιωθέντα έσοδα / προϋπολογισθέντα έσοδα 

10. Στοχευμένες αλλαγές 

11. Τοπικά Επενδυτικά Σχέδια 

12. Διαδημοτικές Συνεργασίες 

13. Ενεργές Διεθνείς Συνεργασίες 

14. Συμμετοχή σε Δίκτυα  

15. Συμμετοχή σε ΕΟΕΣ 

16. Αιτήσεις ΚΕΠ που εξυπηρετούνται ετησίως 

17. Οικοδομικές άδειες που εξέδωσε η Διεύθυνση Δόμησης 

18. Λειτουργία δημοτικού portal 

19. Επισκέπτες του δημοτικού portal 

20. Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

21. Εφαρμογές GIS στο Δήμο 

22. Δίκτυο οπτικών ινών Χλμ  

23. Δημοτικό δίκτυο οπτικών ινών Χλμ 

24. Σημεία – Περιοχές ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης στο internet 

25. Εμβαδό Κάλυψης των περιοχών ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης στο internet 

26. Ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη 
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Όπως παρατηρούμε από την παραπάνω αναφορά, δεν υπάρχουν δείκτες παρακολούθησης 

της εκτέλεσης του επιχειρησιακού προγράμματος που να σχετίζονται με τη δημιουργία ή/ και τη 

λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

5.3. Η περίπτωση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  

Σύντομη περιγραφή του Δήμου  

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 

συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»). 

Αποτελείται από τις δημοτικές ενότητες Πανοράματος, Χορτιάτη και Πυλαίας με συνολικό 

πληθυσμό 70.000 περίπου. Η δημοτική ενότητα Χορτιάτη λειτουργούσε διοικητικά ως δήμος 

από το 1997 ως αποτέλεσμα του νόμου 2539/1997 (Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης21)  και αποτελούνταν από τις κοινότητες Ασβεστοχωρίου, Φιλύρου και Χορτιάτη 

(Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, 2015). 

Υπηρεσίες – Οργανόγραμμα 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Δήμου22, η διάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών έχει 

ως εξής: 

1. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο 

α) Αυτοτελή γραφεία 

1. Δημάρχου 

2. Γενικού Γραμματέα 

3. Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 

4. Διαφάνειας 

5. Διοικητικής Βοήθειας 

                                                 
21 Πρόκειται για το σχέδιο «Καποδίστριας» 
22 http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/mayor/chart 
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6. Γεωγραφικών Πληροφοριών Γης 

7.     Πολιτικής Προστασίας 

β) Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών – Αποθήκης 

γ) Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας 

δ) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

2. Επιτελικές υπηρεσίες  

α) Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

3. Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης 

α) Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

4. Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής 

α) Διεύθυνση Πολεοδομίας 

β) Διεύθυνση Καθαριότητας - Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

5. Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού  

α) Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας 

β) Διεύθυνση Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού 

6. Υπηρεσίες υποστήριξης  

α) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

β) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

γ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

δ) Διεύθυνση ΚΕΠ  

7. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την δημοτική ενότητα Πυλαίας 

8. Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την δημοτική ενότητα Χορτιάτη  

α) Δημοτική κοινότητα Ασβεστοχωρίου 

β) Δημοτική κοινότητα Χορτιάτη 

γ) Δημοτική κοινότητα Φιλύρου 

δ) Τοπική κοινότητα Εξοχής 

Όπως και στην περίπτωση του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, το οργανόγραμμα δεν 

περιλαμβάνει αυτόνομο τμήμα ή διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου που να αναφέρεται απευθείας 

στο δημοτικό συμβούλιο ή σε άλλο ανώτατο όργανο διοίκησης του Δήμου. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο Δήμος Πυλαία – Χορτιάτη περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες κάθε 
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τμήματος / υπηρεσίας / γραφείου από τις οποίες προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. 

Αναλυτικότερα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι και η «παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και 

απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του» και ο 

«σχεδιασμός και παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων 

του Δήμου για τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους 

υπηρεσιών»23. Επιπρόσθετα, το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι 

υπεύθυνο για «την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του 

Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου για τη 

διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών», 

«διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο 

βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και 

κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις 

εκροές των δράσεων, με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος», «συντάσσει το σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού 

λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 

Επιτροπή και «υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον 

απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου» και «ειδικότερα (α) κατά τη 

διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις 

παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που 

ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού 

απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του 

προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών»24. Στις 

αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 

εντάσσονται, επίσης, οι ακόλουθες: 

1. Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της 

απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

                                                 
23 http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/mayor/chart/dpop 
24 http://www.pilea-hortiatis.gr/web/guest/municipality/mayor/chart/dpop 
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2. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και 

αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών 

τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και 

εκδίδει ενημερωτικές αναφορές 

3. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής 

ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. 

4. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων 

για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του, σύμφωνα με τα εθνικά ή και 

διεθνή πρότυπα. 

5. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των 

καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των 

οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

6. Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου 

σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών 

του Προσώπων 

7. Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης όπως αυτό 

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για την επιτυχή υλοποίηση του οποίου 

συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι, αν και δεν υπάρχει άμεση αναφορά, υπάρχουν λειτουργίες στο 

Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη που διασφαλίζουν, σε κάποιο βαθμό, την παρακολούθηση της 

λειτουργίας από εσωτερικά όργανα κάτι που εντάσσεται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου. 

Για παράδειγμα, η αναφορά σε «κατάλληλα συστήματα… απολογιστικού ελέγχου» (βλ. στο 

σημείο 5 παραπάνω) παραπέμπει επαρκώς στη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου.  

Παρακολούθηση εκτέλεσης επιχειρησιακού προγράμματος - σχεδίου 

Στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου25 αναφέρονται οι κάτωθι 4 επιχειρησιακοί άξονες: 

                                                 
25 Δήμος Πυλαία – Χορτιάτη (2016) «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019 – Β’ Φάση Επιχειρησιακό Σχέδιο», 
Ιούνιος 
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1. Φυσικό Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

2. Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός 

3. Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία  

4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου 

Αναφορικά τον άξονα 4, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει 79 δείκτες 

παρακολούθησης της επίδοσης. Προς εξοικονόμηση χώρου, το σύνολο των δεικτών 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Στο τρέχον σημείο θα αναφέρουμε απλώς ότι μεταξύ αυτών 

των δεικτών περιλαμβάνεται ο «αριθμός οργανωτικών δομών ποιότητας, επιχειρησιακού 

σχεδιασμού και αποδοτικότητας που θα δημιουργηθούν», ο «αριθμός επιχειρησιακών προτύπων 

που θα εφαρμοστούν», ο «αριθμός εσωτερικών διαδικασιών που θα τυποποιηθούν», ο «αριθμός 

μοντέλων ολικής ποιότητας που θα εφαρμοστούν» και ο «αριθμός τριμηνιαίων ελέγχων του Π/Υ 

που εκτελούνται». Παρατηρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτες παρακολούθησης της 

επίδοσης που προάγουν στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, 

πχ δομές, πρότυπα και τυποποιημένες διαδικασίες. 

Η μελέτη των δύο περιπτώσεων αποκαλύπτει ότι υπάρχει απουσία ενισχυμένων και 

ανεξάρτητων τμημάτων εσωτερικού ελέγχου και, όπου υπάρχουν ενδείξεις εσωτερικού ελέγχου, 

οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών οργάνων δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το αντικείμενο. 

Παράλληλα παρατηρούνται δαιδαλώδη συστήματα δεικτών αξιολόγησης. 
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Κεφάλαιο 6. Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς με περαιτέρω επικέντρωση στο δημόσιο τομέα και τους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πρακτικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε διερεύνηση του 

πλαισίου εσωτερικού ελέγχου σε δύο οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού 

Θεσσαλονίκης και, πιο συγκεκριμένα, των δήμων Νεάπολης – Συκεών και Πυλαίας – Χορτιάτη. 

Η παρακίνηση για την ενασχόληση με το εν λόγω ζήτημα εδράζεται αφενός στην έλλειψη 

εκτενούς σχετικής έρευνας για τον εσωτερικό έλεγχο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

(ειδικότερα: οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης) που λειτουργούν στην Ελλάδα, αφετέρου στην 

ανάδειξη πρόσφατων οικονομικών σκανδάλων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που, 

τελικώς, έλαβαν τη δικαστική οδό και οδήγησαν σε καταδικαστικές αποφάσεις.  

Από τη θεωρητική ανασκόπηση του ζητήματος προκύπτει ότι, αναφορικά με τους 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου έχει πλέον γίνει ευρέως 

αποδεκτή δεδομένου ότι ο εσωτερικός έλεγχος συνεπάγεται σημαντικά οφέλη για τους 

οργανισμούς που τον εφαρμόζουν όπως, ενδεικτικά, η παροχή εύλογων διασφαλίσεων 

αναφορικά με τη λειτουργία και την επίδοση του οργανισμού, η συμμόρφωση με πρότυπα και 

κανόνες σε επίπεδο παρουσίασης οικονομικής πληροφόρησης, η αποτροπή της οικονομικής – 

λογιστικής απάτης. Σε αντίθεση, όμως, με τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπου ο 

βασικότερος στόχος συνοψίζεται στη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους (όπως αυτό 

εξειδικεύεται περαιτέρω), οι επιδιώξεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών περιλαμβάνουν 

οφέλη που, εκ φύσεως, δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν εύκολα. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι 

τα ζητήματα (χρηστής) οικονομικής διαχείρισης στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι 

αμελητέας σημασίας λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών 

τους, αυτοί οι οργανισμοί αναλώνουν πόρους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πόρους 

οικονομικής φύσης. Επικεντρώνοντας στους δημόσιους οργανισμούς, το γεγονός ότι οι 

οικονομικοί πόροι τους προέρχονται ουσιαστικά από τους πολίτες (άμεσα ή έμμεσα), η ανάγκη 

για διαφάνεια και νομιμότητα σε επίπεδο ανάλωσης πόρων γίνεται ακόμα πιο εμφανής. Αν και οι 
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ομοιότητες ανάμεσα σε κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε επίπεδο 

χρησιμότητας εσωτερικού ελέγχου είναι προφανείς, υπάρχουν σημαντικές διαφορές αναφορικά 

τόσο με την έκταση – ένταση όσο και με την εφαρμοζόμενη μεθοδολογία του εσωτερικού 

ελέγχου στους δύο τύπους οργανισμών.  

Σε ότι αφορά τον έλεγχο του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, η παρούσα εργασία 

καταδεικνύει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου εκτελείται από εξωτερικούς (προς τους 

ελεγχόμενους οργανισμούς) φορείς. Είναι αληθές ότι, κατά τα πρόσφατα έτη, οι πρωτοβουλίες 

συγκρότησης ελεγκτικών μηχανισμών και τυποποίησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στο 

δημόσιο τομέα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό, πιθανώς, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης 

για έλεγχο του δημόσιου τομέα λόγω του σημαντικού περιορισμού διαθέσιμων πόρων που έχει 

επιφέρει η πρόσφατη κρίση ή/και τα μέτρα αντιμετώπισής της. Από τα στοιχεία που 

παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία προκύπτει ότι τόσο τα υποκείμενα (ελεγχόμενοι φορείς) 

όσο και τα αντικείμενα (ζητήματα προς έλεγχο) του ελέγχου παρουσιάζουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ως υποκείμενα) και τα 

ζητήματα οικονομικής διαχείρισης (ως αντικείμενα) βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των 

ελέγχων που διενεργούνται στο δημόσιο τομέα. Η διαπίστωση αυτή καθιστά ιδιαίτερα εμφανή 

την ανάγκη εσωτερικού ελέγχου στους προαναφερθέντες οργανισμούς κάτι που, όμως, δε 

διαπιστώθηκε από τη μελέτη των δύο περιπτώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Πιο 

συγκεκριμένα, από τη μελέτη δευτερογενών στοιχείων (αναφορών), οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

βρίσκονται μάλλον σε εμβρυικό στάδιο. Αναλυτικότερα, διαπιστώνεται απουσία ενισχυμένων 

και ανεξάρτητων κατάλληλων τμημάτων που, σύμφωνα με το σχετικό θεωρητικό και εμπειρικό 

υπόβαθρο, συνιστά προαπαιτούμενο αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε 

όποια περίπτωση υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ύπαρξης, αν όχι τμήματος, λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου, οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών οργάνων δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το 

αντικείμενο αλλά περιλαμβάνουν μία σειρά άλλων αρμοδιοτήτων που σχετίζονται περισσότερο 

με το έργο του ελεγχόμενου παρά με το έργο του ελεγκτή. Παρόμοια, υπάρχουν ενδείξεις 

δαιδαλώδους συστήματος δεικτών αξιολόγησης των οποίων η παρακολούθηση συνεπάγεται, 

ενδεχομένως, περισσότερα κόστη παρά οφέλη. Πιο απλά, είναι μάλλον αμφίβολο αν ένα 

ιδιαίτερα εκτενές πλήθος δεικτών, πχ 400 ή 500, μπορεί να υποστηριχθεί από τη σκοπιά κόστους 

– οφέλους. Δεν πρέπει, συνεπώς, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο η «υπερφόρτωση», με 
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πρόσθετα καθήκοντα, του ανθρώπινου δυναμικού που (θα έπρεπε να) ασχολείται με τον 

εσωτερικό έλεγχο και η αμφίβολη έκταση των μέτρων εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς 

τοπικής αυτοδιοίκησης να συμβάλλει στην αποδυνάμωση αυτής της λειτουργίας. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρέπει να ενισχυθεί ουσιαστικά έτσι ώστε η εν λόγω λειτουργία να προσφέρει τα 

αναμενόμενα οφέλη της. Σε αυτό μπορεί να συμβάλλει η υπάρχουσα εμπειρία από επιτυχημένες 

προσπάθειες (βέλτιστες πρακτικές) είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. Είναι προφανές ότι η 

εγκαθίδρυση αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης απαιτεί πόρους που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι 

σε «αφθονία», τουλάχιστον όχι κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία. Εξίσου σημαντική 

κρίνεται η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών κάτι που δε φαίνεται να 

ισχύει προς το παρόν. Σε επίπεδο κουλτούρας, είναι αναμενόμενο η στάση των ελεγχόμενων από 

τους εσωτερικούς ελεγκτές να είναι επιφυλακτική ή ακόμα και αρνητική. Ωστόσο, η εκπαίδευση 

του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί του 

εσωτερικού ελέγχου θα μπορούσε να κάμψει, σε ικανό βαθμό, τις επιφυλάξεις ή τον αρνητισμό 

έναντι σε αυτήν την λειτουργία. Επαναλαμβάνοντας τον Breuner (2014, σελ.15) «μερικές φορές 

αρκούν βασικά πράγματα όπως η κατάτμηση καθηκόντων εντός ενός οργανισμού και μία 

ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι…». 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία συνιστά μία από τις 

ολιγάριθμες προσπάθειες μελέτης του εσωτερικού ελέγχου σε οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Ένα από τα βασικά μειονεκτήματά της που, ταυτόχρονα, αποτελεί 

οδό περαιτέρω διερεύνησης του θέματος είναι η μη ενασχόληση με πρωτογενή δεδομένα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης απαιτεί κατάλληλη προετοιμασία, η εμπειρική διερεύνηση των στάσεων και 

απόψεων, μέσω ερευνών μεγάλου δείγματος, θα μπορούσε όχι μόνο να αποτυπώσει την 

αντιμετώπιση του εσωτερικού ελέγχου από το ανθρώπινο δυναμικό των εν λόγω οργανισμών και 

τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής του αλλά και να καταδείξει πιθανές εφαρμόσιμες λύσεις. 



57 
 

 

Βιβλιογραφία 

Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (2015) «Ετήσια Έκθεση 2014», Αθήνα, Ιούνιος 2015: 

https://www.gedd.gr/article_data/Linked_files/125/EkthesiGEDD2014.pdf 

Δήμος Πυλαία – Χορτιάτη (2016) «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019 – Β’ Φάση Επιχειρησιακό 

Σχέδιο», Ιούνιος: 

http://www.pilea-

hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=19512&name=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%

87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%

CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+2016-

2019 

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (2015) «Πανόραμα – Πυλαία – Χορτιάτης – Ασβεστοχώρι – Εξοχή - 

Φίλυρο», Δήμος Πυλαία – Χορτιάτη: 

http://www.pilea-hortiatis.gr/c/ext/documents/get_file?mainid=15578&name=Lefkoma.pdf 

Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου Πρακτική Οδηγία 1210.Α2 (2002) “Οδηγίες για Το Πλαίσιο 

Επαγγελματικής Εφαρμογής, μετάφραση του Guidance for the professional practice framework:  

http://eldri.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources/innri_endurskodun/skjol/Stds0801.pdf 

Καζαντής, Χ. (2006) Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Εκδόσεις Business Plus 

Νεγκάκης, Χ. και Ταχυνάκης, Π (2013) Σύγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Εκδοτικός Οίκος Διπλογραφία  

Τσακλάγκανος, Α.Α. (2000) Ελεγκτική, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη 

Φουστανάκης, Ι. (2011) «Εσωτερικός Έλεγχος Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρακτική 

εφαρμογή ανάλυσης – Η περίπτωση του Δήμου Πειραιά», Εθνική Σχολή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: 

http://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esta/T4/028/10280.pdf 



58 
 

Χρήστου, Θ. (2013) «Ανοιχτοί λογαριασμοί για το σκάνδαλο στο Δήμο», Έθνος, 6 Μαρτίου, online: 

http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/anoixtoi_logariasmoi_gia_to_skandalo_tou_dimou-

63792675/ 

AICPA (2014) “The Importance of Internal Control in Financial Reporting and Safeguarding Plan 

Assets”, Employee Benefit Plan Audit Quality Center: 

http://www.aicpa.org/InterestAreas/EmployeeBenefitPlanAuditQuality/Resources/PlanAdvisorie

s/DownloadableDocuments/Plan_AdvisoryInternalControl-hires.pdf 

Anheier, H.K. (2006) Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy, Routledge 

Arens, A., Best, P., Schailer, G., Fiedler, B., Elder, R., and Beasley M. (2007) Auditing and Assurance 

Services in Australia - an Integrated Approach, 7th Edition., Pearson Education Australia 

Arrow, K. (1963) “Uncertainty and the welfare economics of medical care”, American Economic 

Review, Vol.53, pp.941-973 

Baker N. (2011) “Reforming Governance”, European Governance, Vol.20, pp.5-8 

Boynton, W., Johnson, R. and Kell, W. (2006) Assurance and the integrity of financial reporting, 8th 

Edition, John Wiley & Son 

Breuner, M (2014) “Proposal for the Auditing of Charitable Nonprofit Organizations”, Department of 

Accounting, Robert D. Clark Honors College: 

https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/bitstream/handle/1794/18037/Thesis%20Final-

Breuner%20M.pdf?sequence=1 

Budescu, D.V., Peecher, M.E., and Solomon, I. (2012) “The joint influence of the extent and nature of 

audit evidence materiality threshold and misstatement type on achieved audit risk”, A Journal of 

Practice and Theory, Vol.31, pp.19-44 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (1992) “Internal 

Control- Integrated framework”,: http://www.coso.org/IC.htm 

Davies, M., Paterson, R., and Wilson, A. (1999) UK GAAP - Generally Accepted Accounting Practice in 

the United Kingdom, 6th Edition (revised), Tolley Publishing  



59 
 

Ebaid, I.E. (2011) “Internal audit function: an exploratory study from Egyptian listed company”, 

International Journal of law and management, Vol.53, pp.108-128 

European Commision (2012) “Compendium of the public internal control systems in the EU Member 

States”: 

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2011/compendium_27_countries_en.pdf 

Euske, K.J. (2003) “Public, Private, Not-for-profit: Everybody is Unique?”, Measuring Business 

Excellence, Vol. 7, pp.5-11 

Fama, E.F. and Jensen, M.C. (1983) “Agency problems and residual claims”, Journal of Law and 

Economics, Vol.24, pp.327-349 

Flesher, D.L. (1996) Internal Auditing: Standards and Practices, Institute of Internal Auditors 

Gill, G.S. and Cosserat, G.W.P. (1996) Modern Auditing in Australia, 4th Edition, John Wiley & Sons 

Grass-Gill, E., Marin Hernendez, S., and De Lema, D.G.P. (2012) “Internal audit and financial reporting 

in the Spanish banking industry”, Managerial Auditing Journal, Vol.27, pp.728-753 

Gullkvist, B. and Jokipii, A. (2012) “Perceived importance of red flags across fraud types”, Critical 

Perspectives on Accounting, Vol.24, pp.44-61 

Gupta, P.P. (1991) “Spiraling upward. (history of internal auditing and the Institute of Internal 

Auditors)”, στο W. Ofori (2003) “Effectiveness of internal controls: a perception or reality? The 

evidence of Ghana post company limited in Ashanti region”, Kwame Nkrumah University: 

http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI%20FINAL%20THES

IS%202011.pdf 

Hevesi, G. (2005) Internal Control Standards in New York States Government, Sage Publishers 

Hillison, W., Pacini C., and Sinason D.(1999) “The internal Auditor as fraud- buster”, Managerial 

Auditing Journal, Vol.14, pp.351-362 

Hohler, A. (2005) “Control and Command”, Real Finance Journal, November, pp.43-49 στο W. Ofori 

(2003) “Effectiveness of internal controls: a perception or reality? The evidence of Ghana post 

company limited in Ashanti region”, Kwame Nkrumah University: 



60 
 

http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI%20FINAL%20THES

IS%202011.pdf 

Hull, C.E. and Lio, B.H. (2006) “Innovation in Non-Profit and For-Profit Organizations: Visionary, 

Strategic and Financial Considerations”, Journal of Change Management, Vol.6, pp.53-65 

Institute of Internal Auditing (1997) Institute of Internal Auditing Handbook, Altamonde Springs 

Irish, R.A. (1966) Auditing, 3rd Edition, Law Book Co  

Kaplan, R.S. (2001) “Strategic Performance Measurement and Management in Nonprofit 

Organizations”, Nonprofit Management & Leadership, Vol.11, pp.353-370 

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992) “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, 

Harvard Business Review, January – February, pp.71-79 

Kendall, J. and Knapp, M. (2000) “Measuring the Performance of Voluntary Organizations”, Public 

Management, Vol.2, pp.105-132 

Kowalizyk, D.S. (1984) Cadmuses Operational Audit, John Wiley and Sons 

KPMG (1999), Internal Control: A Practical Guide: 

http://www.ecgi.org/codes/documents/kpmg_internal_control_practical_guide.pdf 

Lamoye (2005) “Internal controls and cost”, NF Perspective Journal, p.4 στο W. Ofori (2003) 

“Effectiveness of internal controls: a perception or reality? The evidence of Ghana post company 

limited in Ashanti region”, Kwame Nkrumah University: 

http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI%20FINAL%20THES

IS%202011.pdf 

Larry, E.R., Martens, F., and Landes, C.E. (2007) “Internal Control Guidance: Not Just a Small Matter”, 

Journal of Accountancy, March 1: 

http://www.journalofaccountancy.com/Issues/2007/Mar/InternalControlGuidanceNotJustASmall

Matter 

Leung, P., Coram, P., Cooper, B., Cosserat. G., and Gill., G. (2004) Modern auditing and assurance 

service, 2nd Edition, John Wiley & Sons  



61 
 

Medina-Borja, A. and Triantis, K. (2007) “A Conceptual Framework to Evaluate Performance of Non-

profit Social Service Organisations”, International Journal of Technology Management, Vol.37, 

pp.147-161 

Micheli, P. and Kennerley, M. (2005) “Performance Measurement Frameworks in Public and Nonprofit 

Sectors”, Production Planning & Control, Vol. 16, pp.125-134 

Porter, B., Simon, J., and Hatherly, D. (2005) Principles of external auditing, John Wiley & Sons  

Ratcliffe, T.A. and Landes, C.E. (2009) “Understanding Internal Control and Internal Control Services”, 

American Institute of Certified Public Accountants: 

http://www.ascpa.org/Content/Files/Press%20Room/AICPA/2009/Understanding%20Internal%2

0Control%20Services.pdf 

Salehi, M. (2007) “An empirical study of corporate audit expectation gap in Iran”, Unpublished Doctoral 

dissertation,University of Mysore, India στο Teck-Heang, L. and Azham, A.M. (2008) “The 

evolution of auditing: An analysis of the historical development”, Journal of Modern Accounting 

and Auditing, Vol.4, pp.1-8 

Sawhill, J.C. and Williamsson, D. (2001) “Mission Impossible? Measuring Success in Nonprofit 

Organizations”, Nonprofit Management & Leadership, Vol.11, pp.371-386 

Schleifer, L.L.F. and Greenawalt, M.B. (1996) “The Internal auditor and the critical thinking process”, 

Management Auditing Journal, Vol.11, pp.5-13 

Simmons, M.R. (1995) “The Framework for Internal Control: A Strategic Approach to Internal Audits”: 

http://www.facilitatedcontrols.com/internalaudit/cosobsic.htm 

Sola, M. and Prior, D. (2001) “Measuring Productivity and Quality Changes Using Data Envelopment 

Analysis - An Application to Catalan Hospitals”, Financial Accountability & Management, 

Vol.17, pp.219-245 

Thompson, J. (2015) “The importance of internal controls”, Forbes (online edition), September 24th: 

http://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2015/09/24/the-importance-of-internal-

controls/#4f1047c26932 



62 
 

Thurston, J.B. (1950) Basic Internal Auditing Principles and Techniques, Scranton International 

Textbook Company 

USAID (1994) “A tool for project management and people driven development”, Proceeding of the 

INTRAC and South Research Workshop LFA and OOIP, Leuven -Belgium, 16-18 May 1994 

Wainwright, S. (ά.δ) “Measuring IMPACT: A Guide to Resources”, National Council for Voluntary 

Organisations, online: http://portals.wi.wur.nl/files/docs/ppme/measuringImpact20012003.pdf 

Walker, D.M. (1999) “Standards for Internal Control in Federal Government”, United States General 

Accounting Office, November: http://www.gao.gov/special.pubs/ai00021p.pdf 

Zimmermann, J.A.M.  and Stevens, B.W. (2006) “The Use of Performance Measurement in South 

Carolina Nonprofits”, Nonprofit Management & Leadership, Vol.16, pp.315-327 



63 
 

 

Παραρτήματα 

Α. Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Δείκτες παρακολούθησης της επίδοσης 

επιχειρησιακού σχεδίου - Άξονας 4 «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας 

του Δήμου 

1. Αριθμός οργανωτικών αλλαγών που θα υλοποιηθούν  

2. Αριθμός οργανωτικών δομών ποιότητας, επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

αποδοτικότητας που θα δημιουργηθούν  

3. Αριθμός επιχειρησιακών προτύπων που θα εφαρμοστούν  

4. Αριθμός εσωτερικών διαδικασιών που θα τυποποιηθούν  

5. Αριθμός μοντέλων ολικής ποιότητας που θα εφαρμοστούν  

6. Αριθμός μέτρων βελτίωσης που θα εφαρμοστούν  

7. Ποσοστό της αποδοτικότητας του παραγόμενου έργου των μονάδων που θα 

βελτιωθεί  

8. Αριθμός οργανωτικών μονάδων που θα βελτιωθεί  

9. Αριθμός μοντέλων διοίκησης μέσω στόχων που θα εφαρμοστούν  

10. Ποσοστό επιχειρησιακών στόχων που θα επιτευχθούν  

11. Ποσοστό περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που θα εφαρμοστούν 

Αποτελέσματος  

12. Αριθμός έκδοσης οδηγού του δημότη που θα εκδοθεί 

13. Εισαγωγή συντονιστικού μηχανισμού των Διευθύνσεων του δήμου που θα 

δημιουργηθούν 

14. Αριθμός συντονιστικών συναντήσεων των Διευθυντών του δήμου που θα 

υλοποιηθούν 

15. Ποσοστό επίλυσης θεμάτων που θα επιτευχθεί από τις συντονιστικές 

συναντήσεις της ανώτερης ηγεσίας του δήμου 

16. Αριθμός των συνεργασιών που θα αναπτυχθούν με άλλους δημόσιους 

τοπικούς, υπερτοπικούς και εθνικούς και διεθνείς φορείς που θα αναπτυχθούν 



64 
 

17. Αριθμός των ωφελειών που θα προκύψουν από τις συνεργασίες με τους 

δημόσιους φορείς 

18. Αριθμός των υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στις συνεργασίες με τους 

δημόσιους φορείς 

19. Αριθμός διεθνών συνεργασιών που θα υλοποιηθούν 

20. Αριθμός των καλών πρακτικών δημόσιου management που θα εφαρμοστούν 

21. Αριθμός προγραμμάτων εσωτερικής επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν 

22. Αριθμός υπαλλήλων και αιρετών του δήμου που θα επιμορφωθούν 

23. Ποσοστό βελτίωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του δήμου τα 

στελέχη των οποίων θα επιμορφωθούν 

24. Αριθμός συνεργασιών που θα αναπτυχθούν με επιμορφωτικούς φορείς 

25. Αριθμός των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου που θα ενταχθεί 

στις επιμορφωτικές καταρτίσεις από τις συνεργασίες που θα αναπτυχθούν 

26. Αριθμός υλικού εξοπλισμού ΤΠΕ που θα αγοραστεί 

27. Αριθμός χρηστών του εξοπλισμού ΤΠΕ 

28. Ποσοστό διαδικασιών που θα εφαρμοστούν στον εξοπλισμό ΤΠΕ 

29. Αριθμός εξοπλισμού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων που θα αγοραστεί 

30. Αριθμός χρηστών του εξοπλισμού μηχανημάτων 

31. Αριθμός Μηχανημάτων γραφείου που θα συντηρηθεί 

32. Αριθμός χρηστών των μηχανημάτων που θα συντηρηθούν 

33. Αριθμός συστημάτων ΤΠΕ και λογισμικού που θα αγοραστεί 

34. Αριθμός χρηστών των συστημάτων ΤΠΕ και λογισμικού 

35. Ποσοστό διαδικασιών που θα εφαρμοστούν με τα συστήματα ΤΠΕ και 

λογισμικού 

36. Αριθμός των συστημάτων ΤΠΕ και λογισμικού που θα αναβαθμιστούν 

37. Αριθμός των χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν τα αναβαθμισμένα 

συστήματα ΤΠΕ 

38. Αριθμός δικτύων WiFi που θα συντηρηθεί – αναβαθμιστεί 

39. Αριθμός/έκταση των περιοχών που θα εξυπηρετηθούν από τα αναβαθμισμένα 

ασύρματα δίκτυα WiFi 

40. Αριθμός χρηστών των δικτύων WiFi 
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41. Αριθμός αρχείων που θα ψηφιοποιηθούν 

42. Χρόνος που θα εξοικονομηθεί από τη χρήση του ψηφιοποιημένου αρχείου 

43. Χώρος που θα εξοικονομηθεί από την ψηφιοποίηση του αρχείου 

44. Αριθμός καινοτομιών που θα εφαρμοστούν 

45. Αριθμός των υπαλλήλων που θα ενσωματώσουν τις καινοτομίες 

46. Αριθμός των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν τις καινοτομίες 

47. Αριθμός των πολιτών που θα εφαρμόσουν τις καινοτομίες 

48. Αριθμός στρατηγικών σχεδίων για την 5η Προγραμματική Περίοδο που θα 

εκπονηθούν 

49. Αριθμός δράσεων του στρατηγικού σχεδίου της 5ης ΠΠ που θα 

χρηματοδοτηθούν 

50. Αριθμός ΣΔΑΕ που θα αναθεωρηθούν 

51. Αριθμός δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα υλοποιηθούν 

52. Ποσοστό εξοικονόμησης της ενέργειας που θα επιτευχθεί 

53. Αριθμός ΣΣΚΦ που θα υλοποιηθούν 

54. Αριθμός κοινωνικών δομών που θα δημιουργηθούν από το ΣΣΚΦ 

55. Αριθμός ωφελούμενων της τοπικής κοινωνίας από το ΣΣΚΦ 

56. Αριθμός ΣΣΒΑΚ που θα εκπονηθούν 

57. Αριθμός παρεμβάσεων αστικής κινητικότητας που θα υλοποιηθούν από 

προτάσεις του ΣΣΒΑΚ 

58. Αριθμός δράσεων ΣΣΒΑΚ που θα υλοποιηθούν 

59. Αριθμός ΤΣΔΑ που θα επικαιροποιηθεί 

60. Αριθμός δράσεων που θα υλοποιηθούν μέσω ΤΣΔΑ 

61. Ποσοστό στόχου του ΤΣΔΑ που θα επιτευχθεί από τη μείωση των 

παραγόμενων αποβλήτων εντός της δημοτικής επικράτειας 

62. Αριθμός ΣΣΕΕ που θα εκπονηθούν 

63. Αριθμός Στρατηγικών σχεδίων για την ανάδειξη του ορεινού όγκου του 

Χορτιάτη που θα εκπονηθούν 

64. Αριθμός Έργων ανάδειξης του ορεινού όγκου του Χορτιάτη που θα 

υλοποιηθούν 

65. Έκταση επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις (στρέμματα) 



66 
 

66. Αριθμός έργων και δράσεων του σχεδίου για την ανάδειξη του ορεινού όγκου 

του Χορτιάτη που θα χρηματοδοτηθούν στην 5η ΠΠ 

67. Αριθμός τριμηνιαίων ελέγχων του Π/Υ που εκτελούνται 

68. Αριθμός σχεδίων στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο Δημοσιονομικής στρατηγικής 

2016-2019 που εκπονούνται 

69. Αριθμός των παρεχόμενων ανταποδοτικών υπηρεσιών που κοστολογούνται 

70. Ποσοστό αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας 

71. Αριθμός εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης που θα εισαχθούν 

72. Αριθμός θεμάτων Ηλεκτρονικής διαβούλευσης που θα εισαχθούν 

73. Αριθμός πολιτών που θα συμμετέχουν στην ηλεκτρονική διαβούλευση 

74. Αριθμός των πολιτών που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 

75. Αριθμός των πολιτών που θα συμμετέχουν στις εθελοντικές δράσεις 

76. Αριθμός σχεδίων πολιτικής δράσης που θα εκπονηθούν 

77. Αριθμός των υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην εκπόνηση του σχεδίου 

78. Αριθμός τοπικών δικτύων πολιτικής προστασίας που θα δημιουργηθούν 

79. Αριθμός των φορέων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο 

 

 


